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

Hoe online gevonden worden met een courante naam?
Wanneer je een nieuwe baan zoekt, plaats je onder meer op jobplatformen dat je weer beschikbaar bent voor werk. Maar wat 
als je Mark Peeters of Emma Janssens heet? Met een veelvoorkomende naam is het lastiger om er online uit te springen.

Loopbaancoach Annelies Quaegebeur 
raadt aan om sowieso te kijken naar je ei-
gen expertise. Waar wil jij graag (online) 
om bekend staan? “Wil je graag die klant-
vriendelijke medewerker van een callcenter 
zijn of die steengoede, analytische project- 
manager?”, geeft ze als voorbeeld. “Hoe wil 
je dat anderen jou zien? Daar kan je reke-
ning mee houden in het verhaal dat je on- 
line over jezelf vertelt.”
Speel je expertise uit. Zo is het, volgens haar, 
ook slim om zelf af en toe een artikel, blog 
of tweet te publiceren waarin je iets ver-
telt over jouw specialisaties en de branche 
waarin jij werkzaam bent. “Wat ook helpt, is 
vaak reageren op andere spelers in je bran-
che of anderen helpen als ze een vraag 
stellen over jouw specifieke vakgebied.” 

En maak ook je Jobat-cv of LinkedIn-profiel 
compleet. Met onder meer een duidelijke 
profielfoto, raadt de coach aan.

HERKENBAARHEID
Met een veelvoorkomende naam, is het 
handig dat je op alle platformen dezelfde 
gebruikersnaam en profielfoto gebruikt. Zo-
dat je daar in elk geval te herkennen bent. 
“Gebruik bijvoorbeeld je initialen tussen je 
voor- en achternaam, zoals @MariaKWJans-
sens of zet je beroep achter je naam, zoals 
@JanPeetersMarketingProfessional”, klinkt 
het. “Gebruik ook altijd dezelfde onderteke-
ning in je e-mails. Wanneer je dat allemaal 
consistent doet, zal er minder verwarring 
ontstaan of jij de persoon bent waar werk-
gevers naar op zoek zijn.”  (WiVi)

De kennismaking: Garage Herman Noyens is sinds enkele decennia één van de meest 
toonaangevende Ford concessiehouders. Het familiebedrijf werd een 30-tal jaar geleden in 
Arendonk opgericht en wordt vandaag geleid door de tweede generatie. Garage Herman Noyens 
telt inmiddels 70 gemotiveerde collega’s verspreid over drie vestigingen in Geel, Herentals 
en Turnhout. Ford staat wereldwijd garant voor een kwalitatief en betrouwbaar assortiment 
personenwagens, commerciële voertuigen en vrachtwagens. Om de gezonde groei en innovatie 
van de garage te leiden, zijn wij voor hen op zoek naar een getalenteerde:

CEO 
Pragmatische manager met toekomstvisie en innovatieve denkstijl
De uitdaging: • Opstellen van de strategische doelstelling en bepalen van de visie in overleg 
met de eigenaars • Focus op innovatie in diensten en transformatie van klassieke garage naar 
modern mobiliteitsbedrijf • Detecteren van en inspelen op trends binnen en buiten de sector  
• Implementeren, opvolgen en borgen van actieplannen binnen de organisatie • Bewaken van 
de continuïteit van het algemene beleid en borging van bestaande processen en structuren  
• Samenwerken met het directieteam dat zal worden samengesteld uit ervaren en 
gemotiveerde medewerkers die binnen de organisatie zijn doorgegroeid. Zij zullen jou inwijden 
in de werking van de organisatie, jij fungeert voor hen als coach en mentor • Digitalisering en 
aansturing van de serviceafdeling, bewaken van het hoge service- en kwaliteitslevel binnen de 
organisatie • Gezicht van de organisatie, rapporteren aan de eigenaars

De perfecte match: • Gedreven, energieke en ondernemende manager met min. 8 jaar 
algemene managementervaring in een innovatieve context • Strategisch denker met 
pragmatische aanpak • Motiverend leider • Initiatiefrijk, proactief, toegankelijk en integer 

Het aanbod: • De kans om je stempel te drukken op de uitbouw van een familiaal succes -
verhaal • Samen met een gemotiveerd team werken in een organisatie met innovatieve en 
open cultuur • Aantrekkelijke vergoeding in functie van ervaring en expertise • Tewerkstelling 
in loondienst of via een managementvennootschap

 www.garagenoyens.be

Meer info? Contacteer Hanne Hooyberghs op 011 36 10 62     www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/ 
overzicht-vacatures. De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.
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Wat hebben wij jou te bieden?
• Flexibele en glijdende werkuren

• 35 verlofdagen

• Maaltijdcheques (8 euro) en                 

ecocheques

• Hospitalisatieverzekering en            

fietsvergoeding

Het lokaal bestuur Rotselaar zet in op  
kwalitatieve dienstverlening en breidt 
de dienst Omgeving uit.  
Word jij een van onze twee nieuwe  
deskundigen omgeving? 
 
Voltijds, B1-B3 

Salaris tussen: €2.611-€4.400

Meer info?
rotselaar.be/vacatures

Solliciteren kan 
t.e.m. 06/02/2022

Wat heb jij ons te bieden?
• Je behandelt dossiers binnen  

omgeving, wonen en milieu.

• Je adviseert burgers, externe  

organisaties ...

• Je beoordeelt omgevingsdossiers.



Er
ke

nn
in

gs
nu

m
m

er
 w

er
vin

g 
en

 se
le

ct
ie

 V
G 

20
6/

B-
BH

G 
B-

AA
04

.0
08

 W
.R

S.
98

 • 
lid

 va
n 

Fe
de

rg
on

Senior Mechanical Design Engineer
Technisch polyvalente en innovatieve ingenieur

Bedrijfsinfo: Gilbos nv is een familiebedrijf actief in de machine-
bouw. Als vooraanstaande constructeur is het een belangrijke 
referentie inzake state-of-the-art-oplossingen voor de tapijt- 
industrie. Dankzij een zeer gerichte technologische innovatie 
weet de organisatie samen te werken met internationale markt- 
leiders binnen de industrie. In het kader van zijn verdere groei,  
is Gilbos vandaag op zoek naar een (m/v):

Functie: • Je bent de rechterhand van de R&D-manager en 
begeleidt en ondersteunt je collega-mechanical engineers 
functioneel • Je bent samen met een aantal collega’s verant-
woordelijk voor het volledige mechanische ontwerp van de  
machines. Dit start vanaf de conceptfase tot de oplevering 
van een geïndustrialiseerde machine • Je werkt hiervoor nauw 
samen met je collega’s en externe partners • Je zoekt de gren-
zen van de huidige technologie op. Als ingenieur ben je gebe-
ten om de huidige machines constant te verbeteren en denk je 
op een creatieve manier na over nieuwe machines • Gezien de  
internationale context is sporadisch reizen mogelijk.

Profiel: • Je bent een dynamische ingenieur met bewezen 
ervaring in een soortgelijke functie • Het ontwerpen van 
machines is een passie. Je hebt relevante ervaring in het op-
timaliseren van bestaande machines en komt daarbij met 
nieuwe creatieve concepten • Ervaring met 3D CAD en PDM is 

cruciaal, kennis van CE is essentieel en elke andere technische 
kennis (materiaalkennis, lagerkeuzes, motorselectie enz.) 
vormt een pluspunt • Je bent een sterk conceptuele denker 
die in staat is om complexe problemen gestructureerd aan te 
pakken. Je hebt oog voor de financiële consequenties van je 
ontwerp.

Aanbod: • Een functie als ingenieur bij een nichespeler, die 
wereldwijd gerenommeerd is voor zijn state-of-the-art-ma-
chines • Een onderneming waarin je als mens en professional 
geapprecieerd wordt voor je competenties • Een competitief 
salarispakket en aantrekkelijke extralegale voordelen.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sol-
liciteer online. Vragen? Contacteer Evelyne Vlerick op  
+32 492 89 76 14.

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen is op zoek naar een

PROVINCIEGRIFFIER
Je staat in voor de algemene leiding van de provinciale diensten door middel van 
het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid met als doel de missie en 
strategie van de provincie te realiseren.

De job
• het provinciaal beleid bepalen, implementeren en evalueren, in afstemming met de 

deputatie, met als doel vorm te geven aan de visie en missie van de organisatie
• de organisatieprocessen binnen de administratie ontwikkelen, implementeren 

en evalueren met als doel efficiëntie na te streven en de vooropgestelde 
beleidsdoelstellingen te behalen

• als schakel tussen het politiek bestuur en de administratie fungeren met als doel 
het vooropgestelde beleid binnen het bepaalde kader te realiseren

• de dagelijkse werking van de organisatie coördineren en organiseren met als doel 
de vooropgestelde doelstellingen te behalen en een goed werkende administratie 
te verzekeren

• een efficiënt team samenstellen, actief coachen en ontwikkelen en hun 
samenwerking bewerkstelligen met als doel het menselijk kapitaal te onderhouden 
en verder te ontwikkelen

• een effectief netwerk van strategische partners uitbouwen en onderhouden met als 
doel een langetermijnrelatie met hen op te bouwen om het beleid te faciliteren

Jouw profiel
• houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A
• 5 jaar aantoonbare en relevante leidinggevende beroepservaring hebben

Ons aanbod
• een voltijdse job binnen een mandaatstelsel van 7 jaar (onbeperkt verlengbaar 

overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling van het provinciebestuur)
• een salarisschaal van provinciegriffier + mandaattoelage 5%
• toelagen, vergoedingen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en 

bedrijfswagen of mobiliteitsbudget

Interesse?
Surf naar www.west-vlaanderen.be/vacatures. Solliciteren kan tot en met 28/01/2022.

De Provincie West-Vlaanderen draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel.

Ben jij de DIRECTEUR die we zoeken ?

  Ben je op zoek naar een voltijdse leidinggevende functie van 
onbepaalde duur in een dynamische zorgorganisatie die beschut 
wonen en activering biedt aan mensen met een psychische 
kwetsbaarheid?

  Ben jij een gedreven, creatief en inspirerend leider die verder bouwt aan 
een performante organisatie om nabije en toegankelijke kwaliteitszorg 
te bieden?

	 	Zie	jij	efficiënte	bedrijfsvoering	als	voorwaarde	scheppend	voor	hoge	
kwaliteit van zorg? 

  Hou je van een gevarieerde en boeiende job en wil je mee de toon 
aangeven voor beschut wonen en activering?

  Is samenwerken, netwerken en partnerschap voor jou een 
sleutelwoord?

  Vormt een snel evoluerend zorglandschap voor jou een uitdaging tot 
zorgontwikkeling en zorgvernieuwing?

Dan richt je je kandidatuur met 
motivatie en CV aan Bart Maes, 
Voorzitter Vistha en je stuurt ze 
vóór 14 februari 2022 via mail naar 
niek.geuens@vistha.be

Bijkomende informatie: www.vistha.be
 Niek Geuens, Directeur Vistha, (011 702 770 of 0498 760 662)
Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. 

In plaats van Facebook  
uit te lezen, zou je beter  
wat vacatures lezen. 

Te veel last van je Ludo? 
Surf naar Jobat.be en 
vind een job die écht bij je past

Verdonck
Professional Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.



Meer info? Contacteer Jorinde Gijbels via 011 30 35 04   www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. 
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking
Infrabel is verantwoordelijk 
voor de aanleg, het onderhoud 
en de vernieuwing van 
de spoorinfrastructuur in 
België. Ze regelen ook het 
treinverkeer. Ongeveer 10.000 
medewerkers bouwen mee aan 
een betrouwbaar en modern 
spoornet, dat beantwoordt aan 
de mobiliteitsbehoeften van onze 
samenleving en bijdraagt aan 
een duurzame samenleving. De 
dienst controlling & reporting 
is verantwoordelijk voor de 
controllingactiviteiten van Infrabel, 
zowel voor de exploitatie als voor 
investeringen. Het gaat hierbij over 
de opmaak en opvolging van en de 
rapportering over jaarbudgetten 
en meerjarenplannen. Momenteel 
zijn wij voor hen op zoek naar een:  

 www.infrabel.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

MANAGER INVESTMENT  
BUDGET & REPORTING
De uitdaging: • Je staat borg voor de opmaak en opvolging van de investeringsbudgetten, 
amendementen en investeringsplannen van Infrabel • Je respecteert de voorziene termijnen 
gelinkt aan de consolidatie van de rekeningen van Infrabel bij de Staat • Je bent verantwoor-
delijk voor de documenten met betrekking tot de investeringen in het kader van het beheers-
contract • Je beheert de financieringsbronnen van de investeringen en volgt de verschillende 
financieringsenveloppen op • Je bent verantwoordelijk voor de Europese subsidiedossiers  
• Je leidt een team van een 8-tal experten • Je rapporteert aan de Head of Controlling & 
Reporting

De perfecte match: • Je beschikt over een master werk- en denkniveau en een financiële 
expertise in investeringen • Je hebt ervaring met de budgettering en uitvoering van omvangrijke 
CAPEX-projecten • Kennis van overheidsdotaties is een troef • Je hebt een analytische geest, kan 
verbanden leggen en potentiële risico’s inschatten • Je gaat klant- en oplossingsgericht te werk  
• Je bent een echte coach en creëert een sfeer van vertrouwen, open communicatie en overleg  
• Je bent een positieve en constructieve communicator, in het Nederlands, Frans en Engels

Het aanbod: • Een boeiende en uitdagende job met veel verantwoordelijkheid, in een stabiel 
bedrijf dat bijdraagt aan duurzame mobiliteit • Talrijke opleidingsmogelijkheden • Veel flexi-
biliteit • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen, zoals gratis 
reizen met de trein
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Head of Compliance
Oplossingsgerichte en pragmatische persoon met sterke 
interpersoonlijke vaardigheden

Bedrijfsinfo: CKV is je mogelijk minder bekend, maar is als  
familiale spaarbank en kredietverlener sinds 1956 actief vanuit  
de hoofdzetel in Waregem. Vandaag telt CKV een 60-tal  
enthousiaste medewerkers die via een service op maat voor  
groei en rentabiliteit zorgen in België en Frankrijk. De afgelopen  
10 jaar vervijfvoudigden het balanstotaal en resultaat, en als  
nichespeler ondervond CKV geen impact van de bankencrisis. 
Om de verdere groei en professionalisering te ondersteunen, 
zijn zij momenteel op zoek naar een (m/v)

Functie: • Als erkende Compliance Officer ben je verantwoorde- 
lijk voor het toezicht op de naleving van de wettelijke en reglemen-
taire integriteits- en gedragsregels die van toepassing zijn op CKV. 
Je wordt bijgestaan door een ervaren compliance-medewerkster 
en rapporteert aan de CEO • Je identificeert en beoordeelt alle 
compliance-risico’s en stelt een actieplan op • Je implementeert 
en volgt alle wettelijke bepalingen inzake de compliance-werk- 
domeinen op (witwassen en financiering van terrorisme, be-
langenconflicten, privacy, wettelijke basis bij kredietverlening, 
slapende rekeningen, MiFID, …) en de richtlijnen van de NBB en 
de FSMA • Je verleent advies en bijstand aan de effectieve lei- 
ding en operationele diensten om de correcte toepassing van de 
relevante wetten, reglementen, normen en codes te waarborgen 
aangaande de compliance-werkdomeinen • Je neemt deel aan 
diverse comités (ALM-comité, operationeel comité) en taskforces.
Profiel: • Je beschikt over een masterdiploma (rechten, econo- 
mie,…) • Je bent Certified Compliance Officer of hebt minstens 

3 jaar ervaring in een functie waarbij je een beoordelingsver-
antwoordelijkheid had met betrekking tot de toepassing van de 
gedragsregels en de bereidheid om het traject tot het verkrijgen 
van het getuigschrift “Certified Compliance Officer” te volgen. Je 
hebt affiniteit met kredietwetgeving • Je bent een diplomatische, 
zelfstandige en proactieve persoon die stressbestendig en resul-
taatgericht is. Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke 
communicatievaardigheden (N/F/E).
Aanbod: • CKV kenmerkt zich door zijn vernieuwende aanpak als 
nichespeler in de bancaire sector. Een gevarieerde en uitdagende  
onafhankelijke controlefunctie binnen een jong en dynamisch team.  

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici- 
teer online. Vragen? Contacteer Mieke Quatacker op  
+32 9 242 53 67.

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



Ternat zkt. algemeen directeur 
& financieel directeur
TERNAT is een dynamisch lokaal bestuur dat streeft  naar een uitmuntende 
dienstverlening voor al zijn inwoners. Meer dan 150 medewerkers van de 
gemeente en het Sociaal Huis/OCMW zett en zich hier dagelijks voor in.

PASSEN JOUW TROEVEN BIJ TERNAT? 
• Als algemeen directeur (master, m/v/x) sta je in voor de algemene leiding van 

het lokaal bestuur én personeel. Je kan conceptueel denken en neemt zo het 
beleid op je. 

• Als financieel directeur (master, m/v/x) sta je in voor onze fi nanciën. Je visie 
is naast budgett air ook menselijk, want je geeft  functi oneel leiding aan je 
team. 

WIJ BIEDEN JOU …
✓ Een boeiende statutaire functi e in een enthousiast team.
✓ Verloning volgens barema met overname van max. 10 j. relevante 

anciënniteit.
✓ Tal van extralegale voordelen zoals maalti jd cheques, fi etsvergoeding, 

hospitalisati everzekering … 
✓ Goede balans tussen werk en privé dankzij 30 vakanti e dagen, glijdend 

uurrooster …
✓ Diverse opleidingsmogelijkheden.

INTERESSE IN 1 VAN DEZE FUNCTIES? Solliciteren kan tot 19 januari 2022 door 
je moti vati ebrief, cv, kopie van diploma en strafregisteruitt reksel te bezorgen 
aan personeelsdienst@ternat.be. Wervingsreserve: 2 jaar. De schrift elijke 
opdracht zal doorgaan op 1 februari 2022.

Te veel last van je Ludo? 
Surf naar Jobat.be en 
vind een job die écht bij je past

In plaats van Facebook 
uit te lezen, zou je beter 
wat vacatures lezen.

Vroem! Vroem! Als kind was jij al gefascineerd 
door alles op wielen. Racen op je gocart, blokken 
vervoeren in je (denkbeeldige) vrachtwagen, 
speelgoed laden achter op je driewieler: je was 
er uren zoet mee. De meubels van mama en 
papa zagen serieus af. Gelukkig ontwikkelde 
je met de jaren de nodige behendigheid. In je 
truck, bestelwagen of bus: vandaag ben jij veilig 
onderweg. In binnen- en buitenland. 

Goesting in een 
topjob op de baan? 

www.asap.be/nl/jobs/chauff eur

CHECK:

Zin in een
TOPJOB IN LOGISTIEK? 

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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