
Als administrateur-generaal heeft u de algemene leiding 
over het Agentschap Wegen en Verkeer. Samen met uw me-
dewerkers zet u zich in voor het beheer en onderhoud van 
het wegpatrimonium, het verkeer en het vervoer over deze 
infrastructuur. U zorgt daarnaast voor de nodige input 
voor het vormgeven van het mobiliteitsbeleid.

Bent u geboeid door mobiliteitsvraagstukken? Wil u graag 
bijdragen aan het realiseren van een veilige, vlotte en 
duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers in Vlaande-
ren? Dan bent u de persoon die we zoeken.

Op www.vlaanderen.be/vacatures vindt u meer informa-
tie terug over deze vacature. Solliciteren kan online tot en 
met 24 januari 2022.

Uw talent is belangrijker dan uw genderidentiteit, afkomst, 
leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel u 
kandidaat en draag bij aan een inclusief Vlaanderen!

Meer weten? www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Agentschap Wegen en Verkeer
zoekt een administrateur-generaal
(mandaat A311 – Brussel)

wegenenverkeer.be

Solliciteer nu voor onze openstaande vacatures (m/v/x)  
tot en met 25 januari 2022

Zit er niks bij voor jou? Niet getreurd! Solliciteer spontaan voor 
onze diverse functies op www.eeklo.be/spontaansolliciteren

Diensthoofd personeel A1a-A2a

Technisch coördinator facility B1-B3

Projectmedewerker openbare werken en  
mobiliteit B1-B3

eigenzinnig, energiek, echt eeklo.be/vacatures

Word jij 
onze nieuwe 
collega?

Meer info kan je vinden op www.eeklo.be/vacatures

KRIOS Automation is een jong automatiseringsbedrijf in to-
taalprojecten voor Automotive en Food & Beverage klanten. 
Je komt terecht in een dynamisch team en bouwt mee 
aan uitdagende oplossingen voor heel wat technische 
installaties op het gebied van transport en process.
Dat kan gaan van vloerconveyors over hanginstallaties, 
zoals power&Free en EHB/EMS, tot echte process-instal-
laties.

Voor de versterking van ons team zijn wij nog op zoek naar een: 

PLC PROGRAMMEUR
-  voorbereidend programmeren en indienstname van diverse installa-

ties op basis van de elektrische schema’s en functionele beschrijving;
- visualisatie op SCADA;
- IO-testen samen met de Hardware Engineer;
- Indienstname van de installatie on site;
- Stand-by tijdens productiestart.

INDUSTRIEEL ELEKTRICIEN – COMMISSIONER AUTOMATION 
TECHNICIAN
-  als technicus ben je onze drijvende kracht om de elektrische  

installaties te realiseren;
- elektrische foutopsporing;
- IO-testen samen met de Hardware Engineer;
- indienstname van de installatie on site;
- stand-by tijdens productiestart.

Aanbod 
- competitief salaris in lijn met jouw opleiding en ervaring;
-  tal van voordelen zoals een vast contract, bedrijfswa-

gen, laptop, GSM, groeps- en hospitalisatieverzekering;
- interessante opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

Interesse? Stuur je motivatie en cv naar 
stijn.renier@krios-automation.be

Jobadvertenties vind je  
zowel in dit weekend-
katern als elke werkdag 
verspreid in je krant.  
En natuurlijk op  
Jobat.be.  

  Op naar de elektrische firmawagen
Vorig jaar werden er in ons land drie keer meer 100 procent 
elektrische bedrijfswagens besteld. Koning diesel wankelt 
als marktleider op zijn troon.

Dat blijkt uit cijfers van Arval, naar 
eigen zeggen marktleider op de Bel-
gische leasingmarkt. In 2021 waren 
meer dan 11 procent van alle door 
Arval ingeschreven bedrijfswagens 
100 procent elektrische voertuigen. 
Dat zijn drie keer meer bestellingen 
voor dit type voertuig dan eind 2020. 
De hele leasingsector klopt qua elek-
trisch aandeel af op 7 procent, blijkt uit 
een analyse van de voorlopige cijfers.
Vooral de laatste maanden gaat het 
hard. “Meer dan één op de vijf be-
stellingen die wij vandaag voor onze 

klanten plaatsen, zijn 100 procent 
elektrische personenwagens”, vertelt 
Vincent Vanden Bossche, electric 
vehicle manager bij Arval. “De aan-
gepaste autofiscaliteit zorgt voor een 
ware rush op elektrische bedrijfswa-
gens. Het overtreft onze stoutste ver-
wachtingen.”
Was de leasingmarkt in ons land tradi-
tioneel een dieselmarkt, dan is het tij 
aan het keren. In 2020 stond de die-
selwagen nog in voor 56 procent van 
de markt, vorig jaar voor 42 procent.    
         (WiVi)

Verdonck
Professional Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.



CHARLES BEAUMONT NV, gevestigd in EKE, is vooral in Oost- 
en West-Vlaanderen actief als professioneel installateur van 
sanitair en HVAC voor zowel particulieren, bedrijven en openbare 
besturen (nieuwbouw en renovatie). In het kader van een
generatiewissel wordt voor de opvolging uitgekeken naar een

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

Volg ons opfi www.verdonckbv.be
Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

KMO-BEDRIJFSLEIDER
ingenieur of gelijkwaardig met ervaring in HVAC (ref 126402) 
Na een korte introductie zal je de operationele leiding over het bedrijf nemen 
(15 werknemers): • planning, organisatie en opvolging van de projecten • aansturing van 
de monteurs, techniekers en de bedienden • contacten met klanten-opdrachtgevers, 
studie- en architectenbureaus, aannemers, etc. • o� erte-opmaak (calculaties) en bespreking 
met de opdrachtgevers • leverancierscontacten, aankopen en opvolging van materiaal/
infrastructuur. Je leidt Beaumont in het nieuwe tijdperk van emissievrij verwarmen en 
koelen. Hiertoe werk je nauw samen met een vennoot die mee instaat voor de technische 
projectopvolging.
Profi el: • gedreven entrepreneur met technische kennis van HVAC • relevante ervaring 
in een installatie- of onderhoudsbedrijf of bij een producent • ambitieus ondernemer 
met innovatieve visie op duurzame energietechnieken • vertrouwd met calculaties en 
projectleiding • wonend in West- of Oost-Vlaanderen.

Aanbod: • de uitdaging om autonoom een KMO te runnen • een nichebedrijf actief 
in duurzame technieken • reële groeiperspectieven dankzij een sterke knowhow in 
snel evoluerende sector • solide investeerders met een lange termijnperspectief en 

participatief management • een uitstekend salarispakket + resultaatgebonden voordelen
• bediendencontract of via managementvennootschap.

SERVICE TECHNIEKER

FUNCTIE: Na een grondige inwerkperiode ben je 
verantwoordelijk voor het onderhoud 
en herstellingen aan car-washes 
over heel België.

JE PROFIEL: Zelfstandig, vlot in de omgang, stressbestendig
Kennis elektriciteit en mechanica
Rijbewijs B en A2 diploma elektriciteit vereist

PRODUCT SALES MANAGER

FUNCTIE: Verkopen van reinigingsmiddelen voor car-wash
Opvolging bij bestaande klanten
Afstellen van producten bij nieuwe klanten

JE PROFIEL: Enthousiast, overtuigend en commercieel

SERVICE TECHNIEKER: 
Als service technieker verhelp je mogelijke storingen en voer je preventief 
onderhoud uit. Je werkt op verplaatsing met een bestelwagen en bent meestal 
alleen op de baan, waardoor verantwoordelijkheid en professionaliteit een 
vereiste zijn. Naast kennis van elektrotechniek, is kennis van hydrauliek en 
pneumatiek een pluspunt.

PRODUCT SALES MANAGER:
Zowel bij bestaande klanten als prospecten stel je ons gamma chemieproducten 
enthousiast voor en doseer je ze volledig op maat voor de installatie in kwestie.  
Je klantenbestand volg je regelmatig op. Uiteraard ben je commercieel aan-
gelegd; al is technische kennis ook nodig gezien de afstelling eveneens door u 
gebeurd. Vlot in de omgang, gedreven en overtuigend? Dan bent u misschien 
wel onze man!

CARWASH INSTALLATEUR: 
Als carwash installateur bouw je mee aan nieuwe installaties.  Je gaat van start 
in een geheel lege ruimte en creëert samen met je team een hele wastunnel tot 
aan de eerste wasbeurt. Dit kan op verplaatsing of in ons atelier (vooropbouw).  
Enthousiasme en collegialiteit zijn hier belangrijk, ervaring is mooi meegenomen.

Wij bieden u een job in een dynamisch en groeiend familiebedrijf. Een gevarieerde  
job met een goed salaris met extralegale voordelen.

INTERESSE? Mail uw CV naar Mevr. Heidi Smet op heidi@pro-wash.be.  

Pro-wash, Europark – Oost 36, 9100 Sint – Niklaas. Neem gerust ook een kijkje 
op onze website naar wie we zijn en wat we doen! www.pro-wash.be
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Product Marketing Manager
Global position with a focus on markets & innovation

Company info: Berry Global (https://www.berryglobal.com/) creates 
innovative packaging and engineered products to serve customers of 
all sizes around the world. With roots as a small, hometown company  
based in Evansville, Indiana, Berry has grown into a global, publicly 
traded, multi-billion dollar multinational with 47,000 global employees 
across more than 295 locations. In the light of further growth Berry bpi 
agriculture wants to hire an enthusiastic and competent (m/v/x):

Your position: • You grasp the full potential of the products. You 
drive the development and execution of short- and long-term 
product management initiatives for all of the agricultural and horti- 
cultural product lines • You successfully create, communicate and 
implement market-based product strategies • You analyze market 
trends and competitor strategies, and you evaluate the product 
portfolio to ensure that it meets current and emerging customer 
trends • You research new market opportunities to continue the  
innovative growth of the company • You directly manage the mar-
keting team (UK based), defining their KPI’s and coordinating all 
marketing activities • You build and maintain effective and con-
structive working relationships with other departments. You work 
in close collaboration with the global agri-team (USA), providing  
training, advice and support.
Your profile: • An international mindset and/or experience in 
a multinational • A higher degree in economics, marketing and/
or a technical field • Experience in product/category manage-
ment: You can identify, define, address and cultivate market and  

product opportunities • Well-developed analytical skills: experience 
in product line analysis as well as market research, marketing  
strategy and new product development • Project management 
skills that show your excellent communication and organizational 
skills • As a manager you are competent in organizing, coordi- 
nating and motivating cross-functional teams.
Offer: • From the location in Zele, you have interesting and stimu-
lating contacts all over the world. Berry is a dynamic multinational 
organization with an excellent working atmosphere that invests sub-
stantial resources in employees and equipment. You can count on 
the development of trendsetting products and as a result the future 
success of the company. 

 This recruitment is exclusively conducted by

Interested? Surf to jobs.hudsonsolutions.com and apply on-
line. Your response will be dealt with promptly and confiden-
tially. Questions? Contact Lies Allegaert at +32 9 243 53 28.

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?
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