
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

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

DE KRINGWINKEL MIDDEN WEST-
VLAANDEREN vzw, is vanuit 6 locaties  actief in 
Kringwinkels, horeca en mobiliteit. Wij stellen een 200-
tal personeels leden tewerk en zoeken ter uitbreiding 
van de centrale diensten te INGELMUNSTER:

Interesse? offi 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

HR-MEDEWERKER (ref 115 610) 

In nauwe samenwerking met de werkbegeleiders zal je instaan voor de aanwerving 
en de coaching van nieuwe doelgroepmedewerkers: • aanwervingsprocedures in 
nauwe samenwerking met o.a. VDAB, OCMW, ziekenfondsen, … • ondersteuning 
van de werkbegeleiders bij de begeleiding en evaluatie van nieuwe medewerkers 
• ontwikkeling van HR-projecten o.a. verzuimbeleid, VTO-programma, …. Hiertoe 
werk je nauw samen met een ervaren collega en rapporteer je rechtstreeks aan 
de directie.

Profi el: • hogere opleiding en minstens initiële werkervaring • bij voorkeur 
vertrouwd met aanwervingen en opvolging van arbeiders • autonome coach 
met enthousiasmerende peopleskills • vlotte zelforganisatie • brede interesse in 
HR-regelgeving.

PROJECTCOÖRDINATOR (ref 115 611)

projecten in ICT en digitalisering
Je wordt een interne spilfi guur bij de implementatie van nieuwe tools voor digitalisering 
van data, informatie en communicatie: • projectmatige ondersteuning van de 
afdelingen • begeleiding van de gebruikers in het werkveld: opleiding, instructies, 
…• beheer van ICT-diensten: opslag en beveiliging, contacten met leveranciers, … 
• advisering van de directie bij investeringen.

Profi el: • bachelor of gelijkwaardig door ervaring • veelzijdige interesse in ICT-
toepassingen • communicatief en dienstverlenend

Kringwinkel MidWest biedt: • nieuwe functies ter ondersteuning van 
het management • een sociaal bedrijf dat fors investeert in een verdere 
professionalisering • een grote betrokkenheid bij innovatieve projecten 
• een mensgerichte werkgever met aandacht voor een goede work/life-balance 

•marktconforme salarisvoorwaarden.

dekringwinkelmidwest.be

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.

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



DELVA SHOPPING nv met vestigingen te IEPER, DISMUIDE en VEURNE heeft 
als familiebedrijf een stevige reputatie bij zowel de professionele vakman
als bij doe-het-zelf-klanten. Wij zijn gekend voor een kwalitatief aanbod, 
klantvriendelijke service en een unieke winkelbeleving. Voor onze nieuwe 
kantoren te VEURNE zoeken wij een:

Interesse? offi 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

Diensthoofd aankoopadministratie ref 69010   
In nauwe samenwerking met de familiale directie word je verantwoordelijk voor de 
administratie verwerking van alle aankopen in de winkel (aanmaken van nieuwe artikels - 
verwerken van orderbevestigingen, prijslijsten en leveringen - de factuurcontrole - probleem-
opvolging bij leveranciers - verwerking inventaristellingen - …) • Dagelijks overleg met winkel-
verantwoordelijken • De werkorganisatie, verlofplanning en aansturing van 2 administratieve 
bedienden.
Profi el: • cijfermatig master of gelijkwaardig door ervaring • met leidinggevende ambitie 
• punctueel en cijfermatig sterk • IT-minded • grondige kennis Excel

Bediende aankoopadministratie ref 69011

Na een grondige inwerkperiode zal je samen met een ervaren collega instaan voor de administratie 
ondersteuning aan winkelbedienden en verwerking van alle aankopen in de winkel (aanmaken van 
nieuwe artikels - verwerken van orderbevestigingen, prijslijsten en leveringen - de factuurcontrole 
- probleemopvolging bij leveranciers - verwerking inventaristellingen - …)
Profi el: • administratief bachelor met veelzijdige interesse • nauwkeurig en cijfermatig sterk • vlot 
met ICT-tools • grondige kennis Excel

Aanbod: • veelzijdige spilfuncties in  nauw contact met de directie en de winkelverantwoordelijken
• een familiale teamspirit • een goed georganiseerd winkelbedrijf met een performant 
personeelsteam • een aantrekkelijk uurrooster (geen weekendwerk) • motiverende salaris-

voorwaarden (te bespreken).

TEAMS ENGINEER
Na een grondige interne opleiding zal je actief meewerken aan de implementatie van nieuwe 
projecten bij bedrijven en overheidsinstellingen. Als specialist in digitale transformatie zal je 
Teams Oplossingen genereren bij onze klanten.

We willen graag kennis maken als jij: • leergierig master of bachelor • goede basiskennis van 
informatica en datacommunicatie • de ambitie om uit te groeien tot expert • communicatief en 
klantgericht.

Wat we jou te bieden hebben: • een West-Vlaams topbedrijf gekend voor een unieke knowhow 
in bedrijfscommunicatie • een innovatieve werkomgeving • een open en informele bedrijfscultuur 
met aandacht voor een goede work/life-balance • ruimte voor een eigen ontwikkelingsparcours

• een competitief salarispakket + diverse voordelen.

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

Hanssens ontwikkelt geïntegreerde communicatieoplossingen voor bedrijven en lokale 
overheden in West- en Oost-Vlaanderen. Als specialist in communicatietechnologie kennen 
wij een sterke groei. In het kader van onze verdere expansie en verhuis naar een nieuw 
kantorencomplex in ROESELARE (Hof Ter Weze 4) versterken wij het team met:

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
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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.

Voor de juiste 
chemie tussen 

kandidaat en 
aanwerver Kortrijk

Vaartstraat 25
056 225 880

Gent
Kortrijksesteenweg 1099

093 108 339

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be



ZILVERVOGEL vzw, is een groep van woonzorg centra
met huizen te Reninge, Rekkem en Woumen. In kader 
van de verdere professionalisering wenst de directie 
zich te omringen met een:

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

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

VERANTWOORDELIJKE HR ONTWIKKELING
EN PERSONEELSADMINISTRATIE (ref 122608) 

In deze nieuwe functie zal je ter ondersteuning van 3 woonzorgcentra instaan voor: • de 
uitbouw en opvolging van een toekomstgericht HR-beleid • het beheer en uniformisering 
van de HR-procedures • de ondersteuning op vlak van aanwervingen en retentiebeleid • de 
personeelsontwikkeling: loopbaan ontplooiing, VTO, werknemersparticipatie … • de opvolging en 
communicatie omtrent personeelsadministratie en sociale wetgeving ism het sociaal secretariaat 
• de rapportage en actievoorstellen m.b.t. diverse HR-indicatoren • de dagelijkse samenwerking 
met en ondersteuning van de campusdirecteuren en de algemeen directeur.

Zilvervogel investeert in mensen: • hogere opleiding bij voorkeur aangevuld met een 
aanvullende HR-vorming • autonoom persoon met minstens initiële ervaring in een HR-functie 
• enthousiasmerende coach die zelforganisatie en gedeeld leiderschap hoog in het vaandel 
draagt • innovatief denker en facilitator voor implementatie van veranderingstrajecten in de 
lokale organisaties • brede interesse voor continue updates op vlak van soft en hard HR.

Zilvervogel biedt kansen: • de uitdaging om het volledig HR-beleid uit te werken • een zeer 
veelzijdige functie in een mensgerichte organisatie • een organisatie met visie en een sterk 

operationeel management • aantrekkelijke loonvoorwaarden + diverse voordelen.

Waarom nemen werknemers echt ontslag? 
De meeste bedrijven hebben het fout als het gaat om werknemers in dienst nemen en vooral: ze in dienst houden. 
Amerikaans onderzoek plaatst één reden bovenaan waarom heel wat werknemers de deur van hun werkgever achter zich dichttrekken.

De Verenigde Staten zijn al een 
tijd in de ban van de zogenaamde 
‘grote ontslaggolf’. Typ in Google 
‘great resignation’, en je krijgt 
miljoenen zoekresultaten. De 
strijd om jobs in te vullen en goede 
werknemers te behouden, wordt 
er een steeds grotere uitdaging.
Een voorbeeld dat in dit kader wel 
eens opduikt, zijn de meer dan 
honderd vuilnisophalers in New 
York die vorig jaar zo’n 300.000 
dollar (265.000 euro) verdien-
den. Dit als gevolg van een tekort 
aan deze noodzakelijke beroeps-
groep, samen met de vele over-
uren die ze moesten kloppen.

HET IS DE MANAGER
Mensen als werkgever aan je bin-
den, is meer dan loon bieden. Het 
zakenblad Inc maakt in dit kader 

melding van een onderzoek van 
Predictive Index waaruit blijkt dat 
bijna de helft van de Amerikaanse 
werknemers het voorbije jaar 
overwoog om van job te veran-

deren en – al even opvallend – 
dat maar liefst 63 procent van de 
werknemers met een (naar eigen 
zeggen) slechte manager erover 
denkt om het komende jaar te 

vertrekken.
Helemaal nieuw is die conclu-
sie niet. Naar aanleiding van de 
bekende State of the American 
Workplace-studie van Gallup 
stelde CEO Jim Clifton al dat de 
grootste beslissing voor je job en 
carrière die voor je manager is. 
“Als je de verkeerde persoon ma-
nager maakt, zal niets die slechte 
beslissing rechtzetten. Ook geen 
loon of andere voordelen – niets”, 
klinkt het. Het is de conclusie die 
Clifton trok uit tientallen jaren 
van onderzoek en interviews met 
tientallen miljoenen werknemers. 
En een bevestiging van een oude 
leuze op werkgebied: people join 
companies, but leave managers.
         (WiVi)

Virtuele Jobbeurzen
Ontmoet tientallen rekruterende bedrijven in jouw regio van thuis uit.

Check onze beurskalender! 

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.

De snelste weg naar een job in 
de publieke of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE
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