
IT-skills
(Odoo is plus)

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

LOGISTICS & PRODUCTION COORDINATOR

LEDNLUX is een jonge en bijzonder ambitieuze 
kmo die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, 
productie en verkoop van verlichtings-
armaturen. Hun producten worden enkel via 
installateurs verdeeld, in heel België, met 
prachtige toepassingen in office, retail, 
hospitality, home, health en public. Referenties 
zijn AB InBev en La Biomista. Steeds meer 
architecten en studiebureaus kiezen LEDNLUX
omwille van hun maatwerk, lichtadvies en 
hogere lichtoutput. Dankzij een recent 
geïnstalleerd state-of-the-art-ERP-systeem 
werd het volledige proces bovendien 
gedigitaliseerd, van ontwerp over productie tot 
ecologische verpakking. LEDNLUX ontwikkelt 
ook samen met befaamde ontwerpers de 
nieuwe designverlichting CHIEK. Met een eigen 
b2b-webshop en korte doorlooptijden stellen 
ze zich flexibel en servicegericht op. We zijn 
voor hen nu dringend op zoek naar een: 

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be
Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Wat heeft LEDNLUX u concreet te bieden?

Doorgroei tot Supply Chain Manager

www.lednlux.be

Omzet: 4 miljoen euro
60.000 artikels 
(15.000 op voorraad)

19 gemotiveerde collega’s

2009

Genk (nieuwbouw)

Functie en verantwoordelijkheden

1. Checken, finetunen en bijsturen van de geautomatiseerde productieplanning
2. Analyseren en opvolgen van de stock in functie van klanttevredenheid
3. Verbeteren van de structuur en volledige supplychain (flow) in het ERP-pakket 
4. Aansturen en motiveren van magazijn- en productiemedewerkers en deelnemen aan wekelijkse teammeetings
5. Meten en rapporteren over resultaten, opstellen van KPI’s (logistiek, productie, QESH ...)
6. Coördineren en onderhouden van contacten met leveranciers, transporteurs ...

Gewenste kwalifi caties

Ba logistiek/SCM/kmo/IT

5 jaar ervaring in SCM

Analytisch Coach
Snel 

schakelen Anticiperen
Groei-

mindset

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Eline Staelens op 089 30 55 14 of 0475 23 50 15 tijdens de kantooruren
en op werkdagen tussen 19 en 20 u. of op zondag tussen 19 en 21 u.

Ambitieus  
bedrijf 

Spil-
functie

12 adv-
dagen   

Nieuwe 
kantoren 

Korte 
communicatie lijnen 

MAAK
JIJ
HET
VERSCHIL 
VOOR 
ONZE 
TRUIENAARS?

Meer uitleg over de functies, de voorwaarden, ons aanbod en de selectieprocedure vind je terug op 

WWW.SINT-TRUIDEN.BE/ONDERNEMEN-EN-WERKEN

➢ EXPERT ONDERNEMINGEN (A1a-A2a)
➢ EXPERT FINANCIËLE ANALYSE (A1a-A2a)
➢ PROJECTMANAGER STRATEGISCHE CEL (A4a-A4b)
➢ COÖRDINATOR HRM (B4-B5)
➢ EXPERT BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBEHEER (A1a-A2a)
➢ EXPERT ONROEREND ERFGOED (A1a-A2a)
➢ ADMINISTRATIEF MEDEWERKER VOOR VERSCHILLENDE 

STADSDIENSTEN (C1-C3)

is op zoek naar nieuwe collega’s

Lokaal bestuur Kortessem gaat 
over tot de aanwerving van 

volgende functie, met aanleg van 
een werfreserve van 2 jaar:

Voor verdere inlichtingen en info kan je 
terecht op: www.kortessem.be

DESKUNDIGE RUIMTE – 
MILIEU & DUURZAAMHEID
Ben jij de groene duizendpoot die geboeid is door een 
duurzaam beheer en die zin heeft om zich vast te bijten 
in milieugerelateerde beleidstaken? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

De functie
Als ‘Deskundige Ruimte – Milieu & Duurzaamheid’ sta je 
in voor het uitbouwen van een duurzaam gemeentelijk 
milieubeleid. Dit doe je door sensibiliseringsacties op te 
zetten en het milieubewustzijn te stimuleren. Je kan als geen 
ander de hiervoor van kracht zijnde wetgeving uitvoeren en 
toepassen. Daarnaast werk je niet alleen enthousiast mee 
aan gemeentelijke en bovengemeentelijke actieplannen en 
projecten, je steekt ook graag de handen uit de mouwen bij 
de uitvoering. 

Je bent verantwoordelijk voor het administratief afhandelen 
van milieutechnische dossiers. En tot slot neem jij het 
voortouw bij het vormgeven van het klimaatactieplan en zorg 
je voor de uitvoering ervan. 

Heb je interesse in deze functie?
Een uitgebreide functiebeschrijving vind je op jobat.be.

Guidelines

Bakkerij Vangrootloon, 
al méér dan 100 jaar
een vaste waarde binnen de
bakkerswereld is op zoek naar :

Chauffeur
met rijbewijs B/C
vroeg beginnen
5 of 6 dagen/week

nacht
magazijnier
5 nachten/week

banketbakker
met ervaring
5 of 6 dagen/week

Gemotiveerde 
productie-
medewerker 
nacht
6nachten/week

✓ Zon- en feestdagen vrij
✓ Nederlandstalig
✓ Gunstige arbeidsvoorwaarden

Interesse? Stuur je C.V. naar info@vangrootloon.com

  
Tijdstip van e-mail?
Om opgemerkt te worden, blijkt de 
timing van e-mails soms cruciaal.

Wil je in een mailprogramma als Outlook ’s avonds 
laat nog een e-mail versturen, dan suggereert het 
soms om die mail om 9.00 uur ’s ochtends te bezor-
gen. Dan is de kans minder groot dat die onderge-
sneeuwd raakt. Dat de timing van e-mail cruciaal kan 
zijn, staat ook te lezen in Martien, het boek van de 
Nederlandse tv-coryfee Martien Meiland. Hij kreeg 
de tip om hun (tot dan toe alleen nog maar afge-
wezen) tv-format precies om half tien ’s ochtends 
te mailen naar Talpa-baas en tv-producent John 
de Mol. Want dan zat de man achter zijn pc. De rest 
is geschiedenis. De Mol pikte de mail op en het tv- 
programma Chateau Meiland werd een groot succes.
               (WiVi)



De kennismaking
Voka – Kamer van Koophandel 
Limburg wil een laagdrempelig en 
invloedrijk professioneel netwerk 
zijn voor Limburgse ondernemers 
en ledenondernemingen. De 
zowat 3.135 ledenondernemingen 
vertegenwoordigen meer dan 75% 
van de Limburgse toegevoegde 
waarde en private tewerkstelling 
en maken van Voka – Kamer van 
Koophandel Limburg de grootste 
lokale werkgeversorganisatie. Voor 
de meer dan 70 medewerkers is 
het een organisatie met passie, 
gedrevenheid en teamwork, een 
omgeving waar je je thuis kan 
voelen en waar je kan groeien, 
bijleren en boeiende professionele 
contacten kan leggen.

 www.voka.be/limburg

DIRECTIEASSISTENT (m/v/x)
De uitdaging: • Je bent de rechterhand, het geheugen en de proactief meedenkende 
assistent(e) van de gedelegeerd bestuurder • Je zorgt voor het agendabeheer en een 
administratieve ondersteuning op hoog niveau • Je werkt binnen de vooropgestelde deadlines 
• Je bent secretaris van de raad van bestuur, het bestuurscomité en het directiecomité • Je 
kan zelfstandig beslissen en handelen • Je werkt accuraat, discreet en betrouwbaar • Kortom, 
je ontzorgt en maakt jezelf onmisbaar

FINANCIEEL VERANTWOORDELIJKE (m/v/x)
De uitdaging: • Samen met 2 parttime teamleden sta je in voor een betrouwbare en correcte 
uitvoering van de volledige bedrijfsboekhouding • Je biedt de directieleden ondersteuning bij 
de opmaak van de budgetten, je verzorgt de maandelijkse cijferrapportage, analyses, controles 
en advies, de voorbereiding van de resultatenrekening en de balans • Je bent het aanspreekpunt 
voor externe stakeholders (banken, verzekeringen, revisoren …) • Kortom, je zorgt voor een 
accuraat en betrouwbaar fi nancieel beheer

De perfecte match voor deze functies: • Hoger opgeleid • Mee met de laatste digitale ontwikke-
lingen • Geboeid door ondernemerschap en netwerking • Positivist met ruggengraat

Het aanbod voor deze functies: • To� e en dynamische werkomgeving • Veel autonomie en 
ruimte voor creativiteit • Competitief salarispakket • Voldoende vakantiedagen om af en toe tot rust 
te komen • Deeltijdse tewerkstelling (80%) mogelijk voor de fi nanciële functie

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Tara Valeri op 011 36 10 78 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Kamer van
Koophandel
Limburg

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.

De kennismaking
Euro Shoe Group (beter bekend 
als Bristol) is een toonaangevende 
speler in de Belgische fashion 
retail. Vanuit het shared service- 
en distributiecentrum in Limburg 
bevoorraden zij meer dan 200 
winkels in België en Nederland. 
Hoge kwaliteit en duurzaamheid 
zijn leidend in de strategie van het 
familiebedrijf. De groep telt 1.000 
eigen medewerkers en geranten 
die met veel goesting elke dag het 
beste van zichzelf geven. Er worden 
diverse initiatieven genomen zoals 
de implementatie van een nieuwe 
webshop en ERP-systeem, rebranding 
van winkels … Om deze groeiambitie 
mee te helpen realiseren, kijken wij 
voor hen uit naar een ervaren:

 www.euroshoe.com

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

SALES & MARKETING DIRECTEUR
Verbindende commercieel manager met ervaring in de retail

De uitdaging: • Je hebt de eindverantwoordelijkheid over sales, marketing en e-commerce 
• Samen met je 4 direct reports en hun teams (in totaal ongeveer 30 medewerkers) implementeer je 
de commerciële visie en strategie • Je verbindt en stimuleert samenwerking • Je bouwt een tastbare 
brug tussen strategie en operaties, je wijst de richting aan en je zorgt voor focus • Als begeleider, 
facilitator en coach daag je je team uit zodat het kan groeien • Je coördineert en superviseert diverse 
projecten binnen jouw afdelingen • Je bent lid van het directiecomité • Je rapporteert aan de CEO

De perfecte match: • Master denk- en werkniveau met minimaal 10 jaar relevante ervaring in een 
functie met commerciële eindverantwoordelijkheid binnen de retail • Achtergrond in marketing 
(voorkeur), thuis in e-commerce • Sterke peoplemanager met een bewezen track-record in het 
aansturen van omvangrijke sales- en marketingteams • Resultaatgericht (fi nancieel, operationeel 
en op het vlak van peoplemanagement) • Teams laten samenwerken, bruggen bouwen tussen 
afdelingen en verbinden • Authenticiteit, actiegerichtheid, relativeringsvermogen, zin voor e�  ciëntie 
en optimisme 

Het aanbod: • Een toonaangevende familiale onderneming in volle transformatie • De kans om 
vanuit een sleutelpositie je stempel te drukken op de groei en professionalisering van de organisatie 
• Je komt terecht in een gedreven en betrokken commercieel team dat graag wil bijleren en open-
staat voor feedback • Aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen en tewerkstelling in een 
fi levrije omgeving • Overeenkomst op zelfstandige basis is bespreekbaar

Meer info? Contacteer Tara Valeri op 011 36 10 78 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking
Gielen NV (met hoofdzetel in 
Genk) is een vooraanstaande 
speler inzake afvalverwerking. 
Deze familiale onderneming stelt 
zo’n 100-tal vaste medewerkers 
te werk en kan dankzij haar 
jarenlange ervaring een antwoord 
bieden op elk afvalprobleem. Voor 
haar diverse klantenportefeuille 
(in productie, distributie, horeca 
enz.) staat Gielen NV garant 
voor maatwerk met sterke 
focus op milieuvriendelijkheid. 
Ter versterking van hun team 
ondersteunen wij hen momenteel in 
de zoektocht naar een:

 gielen-recyclage.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

TRANSPORTPLANNER
De uitdaging: • Samen met een collega zorg je ervoor dat de vloot van zowat 
50 vrachtwagens dagdagelijks e�  ciënt en e� ectief ingezet kan worden en dat de 
goederenbewegingen met afzetcontainers tussen klant, de eigen triage- en recyclagesites 
en de eindverwerkers vlot verlopen • Je maakt de planning op van alle transporten, waarbij 
je rekening houdt met de vraag van de klant, de beschikbaarheid van de chau� eurs en dit 
op de meest e�  ciënte manier • Je bent het eerste aanspreekpunt voor aanvragen per mail 
en telefoon en je zorgt voor de administratieve afhandeling waaronder orderintake en het 
klaarmaken van de nodige transportdocumenten • Je volgt de chau� eurs op en stuurt ze aan. 
Eventuele wijzigingen of problemen los jij constructief en vlot op • Je staat in nauw contact 
met klanten en opdrachtgevers

De perfecte match: • Je hebt een Bachelor denkniveau en je hebt een 5-tal jaren ervaring in 
een gelijkaardige functie • Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een 
positieve werkhouding • Je kan zelfstandig werken en bent oplossingsgericht • Je drukt je 
vlot uit in het Nederlands en je kan je behelpen in het Frans en Engels • Je houdt je hoofd 
koel in piekmomenten en stressvolle situaties • Je bent bereid om in wekelijks wisselende 
uren te werken (6u00 tot 14u30 en 9u30 tot 17u30)

Het aanbod: • Je komt terecht in een collegiaal team en kan rekenen op een degelijke interne 
opleiding • Je krijgt een afwisselende job met veel variatie en ruimte voor initiatief • Je kan 
werken in een milieubewuste omgeving • Je kan rekenen op een degelijk, marktconform 
salarispakket



Kom ons team vervoegen! 
Reageer via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures of contacteer 
Eline Gregoor via 011 36 10 69.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

ALLROUND DIGITAL MARKETEER + 
De uitdaging: • Je werkt de digitale marketingstrategie planmatig uit • Je beheert de diverse 
social mediakanalen van Motmans & Partners en Plug.In O�  ce • Je maakt en coördineert content 
voor zowel o� - als online kanalen • Je zorgt dat de website up-to-date blijft en dat de applicaties 
perfect werken • Je weet als geen ander hoe je social media advertenties en campagnes kunt 
inzetten om vacatures onder de aandacht te brengen • Je monitort ze nauwlettend en stuurt bij 
•Je zorgt ervoor dat je up-to-date blijft met de nieuwste ontwikkelingen in het online media- en 
marketinglandschap • Je bent administrator van ons applicant tracking system (Carerix) en je 
bent de SPOC voor je collega’s, je waakt erover dat alles naar behoren werkt • Je rapporteert 
rechtstreeks aan de managing director

De perfecte match: • Je kan terugblikken op enkele jaren ervaring in een digitale 
marketingfunctie • Interesse in de hr-materie is een pluspunt. Vooral: je hebt veel goesting 
om je professioneel uit te leven en te blijven groeien in je expertisedomein • Je haalt energie 
uit hands-on marketingtaken, maar je wil tevens op conceptueel niveau nadenken over de 
langere termijn • Je kan werken met de meest courante marketingtools zoals Mailchimp, Google 
Analytics, … • Je kan zelfstandig werken en bent resultaatgericht • Je bent aangenaam in de 
omgang met een discrete en integere aanpak

Het aanbod: • Tof team, time for fun en een moderne kantooromgeving • Ruimte voor initiatief 
en creativiteit • State-of-the-art tools en methodieken • Opdrachten voor de belangrijkste 
bedrijven uit de regio • Opleidings- en doorgroeimogelijkheden • Aantrekkelijke voorwaarden

 www.motmansenpartners.be

YOU DON’T BUILD A 
BUSINESS. YOU BUILD 
PEOPLE AND THEN 
PEOPLE BUILD THE 
BUSINESS. 

Motmans & Partners, met 
kantoren in Hasselt, Lommel, 
Herentals, Eindhoven, Diegem 
en Antwerpen, is een vaste 
waarde in kwaliteitsvolle hr-
dienstverlening. Onze ervaren 
consultants bieden maatwerk 
op het vlak van Werving & 
Selectie, Talent Management, 
Hr-advies, Projectsourcing en
Loopbaanbegeleiding. Onze 
klanten bevinden zich zowel 
in de private en de publieke 
sector als in de sociale en 
non-profi tsectoren. Motmans 
& Partners groeit. Zin om onze 
familie te versterken?

Meer info? Contacteer Tara Valeri op 011 36 10 78   www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking
Bebat in Tienen is een 
milieuorganisatie die al meer dan 
25 jaar gebruikte batterijen een 
nieuw leven geeft. Bebat beheert 
zo’n 24.000 inzamelpunten 
verspreid over heel Vlaanderen 
en staat in contact met ongeveer 
4.000 productinvoerders, 
waaronder bol.com, Amazon … 
Ondertussen is Bebat uitgegroeid 
tot een van de grootste spelers in 
duurzaamheid. Iedere dag streven 
ze ernaar om batterijen steeds 
meer en beter te recycleren. 
Omwille van een voortdurend 
innovatief karakter, zijn wij voor 
hen op zoek naar een: 

 www.bebat.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

LOGISTIEK COÖRDINATOR
De uitdaging: • Je staat in voor de organisatie en opvolging van wegtransporten van 
gebruikte batterijen • Je gaat op zoek naar de e�  ciëntste en duurzaamste transportoplossing 
• Je hebt regelmatig contact met klanten en recyclagebedrijven en stemt praktische zaken 
over de transporten met hen af • Je bent een eerstelijnscontact voor onze klanten en maakt 
deel uit van het customerserviceteam • Je verzorgt de administratieve opvolging en kan snel 
fouten opsporen en oplossen door je nauwkeurigheid • Je registreert KPI’s en volgt verbeter-
trajecten op • Je staat mee in voor een e�  ciënt en e� ectief databeheer

De perfecte match: • Je werkt op bachelorniveau en hebt minstens 5 jaar ervaring in een 
logistieke functie • Je hebt een zeer goede talenkennis (NL-FR-ENG) • Je hebt kennis van 
transportdocumenten. Ervaring met vervoer van gevaarlijke afvalsto� en is een plus • Je hebt 
een grondige kennis van logistieke processen en je hebt ervaring met voorraadbeheer • Je kan 
zelfstandig werken en neemt initiatief om zaken te verbeteren • Je kan je kalmte bewaren tijdens 
mogelijke stress- en piekmomenten • Je kan snel inzicht verwerven in het logistieke proces en in 
de verschillende goederenstromen • Je hebt een hands-on- en can-do-mentaliteit • Je hebt een 
zeer goede computerkennis en je kan vlot werken met MS O�  ce

Het aanbod: • Je krijgt de kans om bij te dragen aan een beter milieu • Je werkt aan een 
project waar je veel voldoening uit kan halen • Je komt terecht in een open bedrijfscultuur, 
waar er ruimte is voor initiatief • Je kan rekenen op een degelijk, marktconform salarispakket 
aangevuld met extralegale voordelen • Je geniet van interne en externe opleidingen

Meer info? Contacteer Heidi Moris op 011 36 10 76 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking
Pami is een familiale kmo met 150 
medewerkers die uitgegroeid is tot 
een toonaangevende workspace 
designer in de Benelux met prachtige 
showrooms in Pelt en Brussel. Ze 
ontwerpen de ideale werkomgeving 
op maat van hun klanten in een 
uiterst moderne productieomgeving. 
Motiverend voor hun medewerkers, 
bevorderlijk voor de resultaten, 
positief voor de sfeer. Hoe ze dat 
doen? Met hedendaags meubilair, 
maatwerk, innovatieve oplossingen 
en slimme designs. Doordacht en 
duurzaam. Samen, rond de werktafel. 
En vooral: gepassioneerd en met 
veel vakmanschap. Ze houden van 
hun werk en hopen dat hun klanten 
dat ook doen. “For the love of work”. 
Momenteel zoeken ze: 

 pami.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

ACCOUNTMANAGERS 
Regio Vlaams-Brabant / Regio Brussel
De uitdaging: • Je ontwikkelt de positionering van Pami • Je begeleidt de klant van ontwerp tot 
oplevering • Je kan rekenen op deskundige ondersteuning van de interne sales en binnen huis-
architecten, zodat jij je kan focussen op een gepersonaliseerde oplossing voor de klant • Je bouwt 
mee aan een netwerk dat je zicht geeft op wat er beweegt in de markt 
De perfecte match: • Bachelorniveau met gevoel voor interieurarchitectuur en design • Creatief 
inspelen op de verwachtingen van de klant • Gedreven onderhandelaar

OPERATIONS MANAGER 
Met doorgroeimogelijkheden
De uitdaging: • Je stuurt een productieteam aan van 75 mensen en bent verantwoordelijk voor een 
optimaal productieproces • Je behoudt het overzicht over de totaalprojecten en zorgt hierbij voor 
een e�  ciënte interne doorstroming
De perfecte match: • Bij voorkeur een masterdiploma in een technische of economische richting 
met relevante ervaring • Graag tussen de mensen en een teamspeler • Overtuigend en empathisch

Het aanbod voor beide functies: • Een familiale en open werksfeer in een groeibedrijf met 
aandacht voor zijn medewerkers • Aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen 
zoals een fi rmawagen



ALDI zoekt vandaag heel wat nieuwe 
#ToppersVanDenALDI die goesting hebben 
om de handen uit de mouwen te steken.  

Wens jij onze klanten binnenkort
een fi jne dag toe? 

Solliciteren? Da‘s eenvoudig.
Scan hier of ga naar aldi.be/jobs

WORD JIJ ONZE
“EEN FIJNE DAG NOG“?

WIJ ZOEKEN

ASSISTENT WINKELMANAGERS// 
VERKOOPMEDEWERKERS// 

VACATURE

KANDIDAATSTELLING

De gemeente Leopoldsburg gaat  
over tot de aanwerving van (m/v/x):

2 ARBEIDERS GEBOUWEN
(D1-D3 – contractueel – voltijds 38/38)

Functie: je zorgt dat de burgers en het personeel van de gemeente gebruik 
kunnen maken van verzorgde en veilige infrastructuur, accommodaties en 
materiaal. We zijn op zoek naar één arbeider voor de cluster cultuur (contract 
van onbepaalde duur, flexibel uurrooster) en één arbeider voor de ploeg 
gebouwen van de technische dienst (contract tot en met 9 januari 2023 met 
optie vast).

Profiel: voor deze functie is er geen diplomavereiste. Je hebt wel een rijbewijs 
B en verder kan je aantonen dat je minimaal 3 jaar relevante beroepservaring 
hebt verworven in één van volgende domeinen: schilderwerk, schrijnwerkerij, 
loodgieterij, sanitair, elektriciteitswerk, onderhoudswerk, installatiewerk.

ALGEMENE INFORMATIE
Voor beide vacatures gelden er algemene toelatingsvoorwaarden en moeten 
de kandidaten slagen in een selectieprocedure. Naast een passende verloning, 
maaltijdcheques, fietsvergoeding en een hospitalisatieverzekering kan 
beroepservaring in de privésector of als zelfstandige worden toegekend als 
die beroepservaring relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt 
aangesteld (met een maximum van 6 jaar). Voor de functie wordt tevens een 
wervingsreserve van 1 jaar aangelegd.

Richt je kandidatuur (met vermelding van je motivatie), schriftelijk en aange-
tekend, met recent cv en een kopie van je rijbewijs uiterlijk op maandag 31 januari 
aan het college van burgemeester en schepenen, personeelsdienst, Koningin 
Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg. Je mag je kandidatuur met de vereiste 
documenten ook tegen ontvangstbewijs afgeven aan de centrale onthaalbalie 
van het gemeentehuis tijdens de openingsuren (zie www.leopoldsburg.be). 
Solliciteren via e-mail mag ook op sollicitatie@leopoldsburg.be.

Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met Laura Sieborgs op het 
telefoonnummer 011 34 92 16 of via laura.sieborgs@leopoldsburg.be.

3 GESCHOOLDE ARBEIDERS  
(BOUWWERKEN / KLINKERWERKEN OF MACHINIST)

voltijds - contractueel - niveau D1-D3 

3 ADMINISTRATIEF MEDEWERKERS 
(ONTHAAL / BEVOLKING / BIBLIOTHEEK)

voltijds/deeltijds - contractueel - niveau C1-C3

3 KINDERVERZORG(ST)ERS
deeltijds - contractueel - niveau C1-C2

Gemeente en OCMW Wellen gaan over tot de aanwerving,  
met aanleg van een werfreserve, van:

AANBOD: • Verloning volgens barema • Maaltijdcheques • Hospitalisatie
verzekering • Fietsvergoeding • Aantrekkelijke verlofregeling • Je kan tot  

10 jaar relevante ervaring uit de privésector meenemen

De uitgebreide vacatureberichten, functiebeschrijvingen en specifieke 
aanwervingsvoorwaarden vind je op www.wellen.be/nl/vacatures.

OCMW WELLEN

www.wellen.be 

INTERESSE?
Bezorg je kandidatuur (sollicitatiebrief, kopie diploma en cv) ten laatste op  

4 februari 2022 aan de gemeente Wellen, t.a.v. de personeelsdienst, 
Dorpsstraat 25, 3830 Wellen of via mail aan fabienne.proesmans@wellen.be. 

MEER INFO?
Contacteer Fabienne Proesmans van de personeelsdienst (012 67 07 16  

fabienne.proesmans@wellen.be).



Je functie: 

• Je hebt leiding over de vzw André Dumont 
met daarin twee kinderdagverblijven:  
AD. Wombat en Winnie Tooh. 

• Je staat in voor de visieontwikkeling van  
onze organisatie.

• Je stuurt je team aan en helpt medewerkers 
groeien.

• Je optimaliseert de dienstverlening aan 
kinderen én hun ouders.

• Je staat met het logistieke team en de 
stafcoördinatoren in voor de dagelijkse 
praktische organisatie.

Je profiel: 

• Je kan een team bezielen en inspireren. 

• Je vertrekt vanuit de missie en visie van de 
organisatie en vertaalt de juiste prioriteiten 
naar de medewerkers. 

• Je beschikt bij voorkeur over een 
masterdiploma (of gelijkwaardig door ervaring) 
in de orthopedagogie, psychologie of sociale 
wetenschappen.

• Je hebt ervaring in een leidinggevende functie.

• Relevante ervaring in de sector is een pluspunt.  

directeur kinderdagverblijven    
Voltijds – contract van onbepaalde duur

Ben jij de directeur die we zoeken? Solliciteer snel! Kandidaten kunnen  
hun sollicitatiebrief met cv vóór 31 januari 2022 mailen aan Luk Wetsels,  
voorzitter raad van bestuur vzw André Dumont, luk.wetsels@telenet.be.

Over vzw André Dumont

Droom je ervan aan het 
hoofd te staan van twee 
door Kind en Gezin erkende 
kinderdagverblijven in Genk 
met een capaciteit van 125 
opvangplaatsen? Draag je 
respect, klantvriendelijkheid en 
dialoog hoog in het vaandel? 
En zie je het helemaal zitten 
om leiding te geven aan 48 
pedagogisch gepassioneerde 
medewerkers? Dan zijn  
AD. Wombat en Winnie Tooh  
op zoek naar jou! 

Je komt terecht in een 
organisatie waar goede, 
hedendaagse zorg voor het 
kind centraal staat. We zorgen 
ervoor dat baby’s en peuters zich 
in een veilige omgeving kunnen 
ontwikkelen. Hierbij werken we 
steeds vanuit het ritme van het 
kind en streven we naar een 
partnership met ouders.

Voor indiensttreding 
op korte termijn is 
vzw André Dumont op 
zoek naar een (m/v/x): Tectum Group, expert in daken, gevels en balustrades, is de voorbije jaren sterk gegroeid. De strategie 

voor de komende jaren is bovendien gebaseerd op heel wat ambitieuze plannen. Om die plannen te 
kunnen realiseren, is een correct beheer van masterdata essentieel. En dat zorgt dan weer voor een 

uitdagende en boeiende functie als Masterdata Beheerder. Word jij enthousiast van deze job  
en spreekt de bouwsector jou aan? Dan ben jij misschien wel de persoon die wij zoeken!

• Je staat in voor het masterdata beheer; zowel het 
onderhoud van bestaande data, als de creatie van  
nieuwe artikels. 

• Je bent verantwoordelijk voor het beheren en opladen  
van prijslijsten. 

• Het beheer van de masterdata en prijzen doe je 
hoofdzakelijk in het ERP-pakket Microsoft Dynamics AX.

• Je volgt de database voortdurend op, controleert op 
kwaliteit voor rapportering, en werkt tegelijkertijd aan 
nieuwe processen en verbeteringsprojecten. 

Spreekt dit takenpakket jou aan?

• minstens een bachelor diploma?
• een zeer goede kennis Nederlands en een goede  

kennis Frans?
• ervaring met data input en -controle in een ERP-systeem 

(bij voorkeur Microsoft Dynamics AX)?
• een kritische, analytische geest en ben je uitermate 

nauwkeurig en stipt?
• het vermogen om samen te werken als een echte 

teamplayer (luisteren, informatie delen, participeren, 
afspraken opvolgen)?

• een proactieve aanpak en anticipeer je op  
mogelijke problemen?

• een goede kennis van MS-office toepassingen 
en leer je snel omgaan met nieuwe software?

En heb jij ... 

Contacteer onze HR Manager Caroline Clits: caroline.clits@tectumgroup.be
Bekijk de volledige functieomschrijving via: https://www.tectumgroup.be/nl/jobs

Iets voor jou? Nog vragen? 

• Een persoonlijk onboardingtraject.
• Een competitief salarispakket incl. groeps- en 

hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, 
eco-cheques, bonusregeling en cafetariaplan.

• Mogelijkheid tot thuiswerk.
• Opleidingsmogelijkheden.
• Een open en familiale sfeer met korte  

communicatielijnen.

Dit mag je van ons verwachten: 

Om onze groei verder te bestendigen zijn wij voor onze 
hoofdzetel te Genk op zoek naar een (m/v)

MASTERDATA BEHEERDER

GENK &
HOME OFFICE

160 MLN. 
OMZET

> 400 
COLLEGA’S

4  
TEAMGENOTEN

4.500.000 M² 
AAN REALISATIES PER JAAR

Bachelor 
diploma 

Ervaring met  
data input

Loon-
voorstel

Testing CV 
mailen

Een babbel 
met Caroline

Kennis 
Frans

 Vrij CLB Limburg, een professionele organisatie met een   
voor leerlingen,  scholen & eigen personeel

is op zoek naar een

ALGEMEEN DIRECTEUR (m/v/x)
Stimulerend bruggenbouwer, verfrissend & besluitend

•  Met visie en inzicht in gezonde strategische 
en operationele beleidsvoering, geef je de 
organisatie richting en groeiruimte om kwali-
teitsvolle leerlingenbegeleiding in alle regio’s 
blijvend te garanderen. Je laat je hierin actief 
bijstaan door de expertise van jouw centrale 
en inhoudelijke directies. Je zorgt hier voor 
samenhang en stimulerende synergie. 

•  Vanuit openheid voor verfrissende ideeën 
en vernieuwingen, zie je organisatie-op-
portuniteiten en kan je deze integreren op 
beleidsmatig niveau mét draagvlak bij je 
diverse directieteams, en bestuur. 

•  Je bent een matuur, motiverend leider, die als 
stuwende kracht en verbinder van mensen, 
een constructieve samenwerking in en tussen 
zelfsturende teams kan borgen. 

•  Je bent vlot communicatief en sociaal vaardig. 
Met een open vizier beluister je diverse 
meningen. Met impact borg je interne en 
externe duurzame samenwerkingsverbanden, 
met sensitiviteit voor wat er écht toe doet, zet 
je gepast grenzen en beslis je. 

•  Je profileert je als een enthousiast pleitbezor-
ger van Vrij CLB Limburg bij Vrij CLB Netwerk, 

Departement Onderwijs, Vlaamse of Limburg-
se partners. 

•  Verbindend ondernemend, open, consequent, 
analytisch en planmatig, gestructureerd & 
transparant in je aanpak, bereik je samen met 
mensen resultaten. 

Wij bieden je
•  Een dynamische, professionele werkomgeving, 

waar mensen in zelfsturende samenwerking 
talenten ontwikkelen. 

•  Boeiende, afwisselende job waar je met impact 
in het leven van leerlingen een verschil kan 
maken met je teams.

•  Mogelijkheid tot thuiswerk. 
•  Een contract van onbepaalde duur (na een 

jaar), arbeidsvoorwaarden en verloning 
conform barema 525 van Onderwijs.

Stel je kandidaat
Contacteer ons met je CV en motivatiebrief 
voor 28/02/2022 t.a.v. marina.vandermeulen@
vrijclblimburg.be.  We voorzien een jurygesprek 
begin februari, met aansluitend een assessment 
via www.zichtopzee.net 

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. 

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



werft aan:
• adjunct horeca-manager  full-time of 4/5de

• beleidsmedewerker  full-time of 4/5de

De Wroeter Maatwerkbedrijf vzw is een duurzame en dynamische 
onderneming die zinvolle tewerkstelling en opleiding aanbiedt vanuit 
respect voor de gelijkwaardigheid en eigenheid van ieder mens. Met een 
hart voor mens en milieu bouwen we economische activiteiten uit binnen 
bio tuinbouw en fruitteelt, groenonderhoud, verkoop en horeca. 

Als adjunct horeca-manager ben je medeverantwoordelijk voor de 
dagelijkse uitbating van hotel en fietscafé De Pastorie & jeugdverblijf 
Het Klokhuis én sta je in voor de verdere uitbouw en ontwikkeling 
van het food and beverage aanbod. 

Als beleidsmedewerker maak je deel uit van het dagelijks bestuur en 
ben je medeverantwoordelijk voor het uitzetten van de organisatiekoers. 
Je denkt en werkt actief mee bij de ontwikkeling en implementatie van 
het algemeen beleid, het opzetten van nieuwe projecten en het zoeken 
van financieringsbronnen.

Ontdek hier de volledige vacatures:

Stuur jouw CV met een gemotiveerd schrijven naar
ilse.vanspauwen@dewroeter.be

De Wroeter Maatwerkbedrijf vzw - Sint-Rochusstraat 8, 3720 Kortessem
T 011 37 52 92 - maatwerkbedrijf@dewroeter.be - www.dewroeter.be

Kom jij ons team versterken?

Als coördinator sta je in voor de dagelijkse werking van de buiten-
schoolse kinderopvang. Naast de planning en organisatie ondersteun 
je een team van kinderbegeleiders, zodat zij elke dag het beste van 
zichzelf kunnen geven. Je doet dit in samenspraak met de kinderbe-
geleiders, je collega coördinator en diensthoofd gezin op basis van 
de pedagogische visie en het wettelijk kader van onze buitenschoolse 
kinderopvang.

INTERESSE? OUDSBERGEN.BE/VACATURES

SOLLICITEER T.E.M. 23 JANUARI

• Voltijds contract (38 uren/week) op niveau B1-B3  
(min. 2.560 euro bruto, max. 4.313 euro bruto)

• Bijkomende voordelen: maaltijdcheques van 7,50 euro, 35 dagen 
betaalde vakantie, 14 feestdagen, fietsvergoeding, hospitalisatie-
verzekering, opleidingsmogelijkheden, ...

Wat bieden we je?

MAAK OUDSBERGEN MEE

Coördinator buitenschoolse opvang

MAATSCHAPPELIJK  
WERKER
voltijds – onbepaalde duur – niveau B1-B3 

Functie: Je biedt (psycho)sociale begeleiding en ondersteuning aan cliënten in de 
vorm van algemeen maatschappelijk werk. Dit omvat o.m. het opvolgen van de 
cliëntendossiers, budgetbeheer, huisvesting, financiële steun, advies, arbeids-
begeleiding en de coördinatie van het lokaal opvanginitiatief.

Profiel: Je hebt een bachelor sociaal-agogisch werk van maatschappelijk assistent 
of een bachelor sociale gezondheidszorg (of daarmee gelijkgesteld). Competenties  
zoals teamwork, gestructureerd en nauwkeurig werken, integriteit, plannen 
en organiseren zijn je op het lijf geschreven. Je hebt een groot 
inlevingsvermogen en een flinke portie geduld. 

Aanbod: • Een enthousiast team van maatschappelijk werkers 
• Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf maart 
2022 • Een competitief verloningspakket in de salarisschaal B1-B3 
(brutojaarloon van min. € 30.721,34) • Extralegale voordelen (maaltijd-
cheques van € 8, hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler) en een 
aantrekkelijke verlofregeling • Bij relevante beroepservaring in de privé-
sector of als zelfstandige kan er max. 8 jaar anciënniteit meegenomen 
worden

Interesse? Stuur uiterlijk 31 januari 2022 je kandidatuur (met cv en  
een kopie van je diploma) per brief naar het OCMW, Europalaan 1,  
3730 Hoeselt. Voor meer info, contacteer algemeen diensthoofd 
Nele Penders op 089 30 92 75. De selectieprocedure omvat een 
schriftelijke en mondelinge proef.  

www.hoeselt.be

Wij willen jou

team
in ons

Stad Bilzen is op  
zoek naar M/V/X

Bilzen heeft iets apart. Eigenzinnig maar vastberaden. Hier 
bekijken we de dingen graag anders. We zijn niet de grootste. 

Ook niet de oudste of de chicste. We doen het op onze manier. 
Met passie, goesting en de ambitie om Bilzen elke dag opnieuw 

biesonder te maken. Daarom zijn we op zoek naar een:

TOEZICHTER/ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER  

TEAM HANDHAVING
Graad Cv – voltijds – contractueel – onbepaalde duur

In deze functie draag je actief je steentje bij aan een nette 
en veilige stad, waar het aangenaam vertoeven is. Je voert 
zelfstandig administratieve taken uit in de dienst handha-
ving, maar weet ook je plan te trekken op het terrein. Je doet 
vaststellingen over omgevingsvergunningen (o.a. bouw- en 
milieu-inbreuken)  en gemeentelijke administratieve sancties 
(overlast en verkeer). 

PROFIEL
Je bent in het bezit  
van een diploma 
 secundair onderwijs. 

WAT MAG JE VERWACHTEN?  
Een brutomaandloon (afhankelijk van 
relevante ervaring en anciënniteit) 
tussen 2.005,17 en 3.669,98 euro, aan-
gevuld met extralegale voordelen.

BEGELEIDER IN DE  
BUITENSCHOOLSE  

KINDEROPVANG DOMINO
(Graad Cv) in contractueel halftijds dienstverband

Je staat in voor de voor- en naschoolse kinderopvang, opvang 
op woensdagnamiddag en gedurende de schoolvrije dagen en 
vakantie periodes van schoolgaande kinderen (zowel kleuters 
als kinderen van de lagere school). Je bent enthousiast en 
zorgzaam in de omgang met kinderen, ouders en collega’s. Je 
bent creatief in de uitwerking van aangepaste activiteiten. Je 
zorgt mee voor een huiselijke, gezellige sfeer in de opvang. Je 
werkt samen en overlegt met collega’s en de verantwoordelijke 
en je neemt deel aan teamvergaderingen. Je zorgt voor het 
dagelijks opruimen en inrichten van de leefruimte, je hebt oog 
voor hygiëne en voor mogelijke veiligheidsrisico’s.

PROFIEL
Je bent in het bezit 
van een diploma dat 
je toelaat te werken in 
een erkende kinder-
opvangvoorziening.

WAT MAG JE VERWACHTEN?  
Een contract van onbepaalde duur, 
een brutomaandloon (afhankelijk van 
relevante ervaring en anciënniteit) 
tussen 1.002,58 en 1.834,99 euro, aan-
gevuld met extralegale voordelen.

MEDEWERKER POETSDIENST 
WOON- EN ZORGCENTRUM 

DEMERHOF
(Graad Ev) in contractueel halftijds dienstverband 

Als medewerker poetsdienst werk je actief mee aan de netheid 
van ons woon- en zorgcentrum. Je hebt een hart voor ouderen, 
bent nauwgezet en hecht veel belang aan een hygiënische 
omgeving. Je kan zelfstandig aan de slag, maar werkt ook 
graag in team verband. Incidenteel werk je op zaterdag.

PROFIEL
Ervaring als poets-
medewerker is een 
pluspunt.

WAT MAG JE VERWACHTEN?  
Een contract van onbepaalde duur, 
met een brutomaandloon (afhankelijk 
van relevante ervaring en anciënni-
teit) tussen 980,39 en 1.224,56 euro, 
aangevuld met extralegale voordelen. 

INTERESSE?
Stuur – uiterlijk op 24 januari 2022 – je kandidatuur (sollicita-
tiebrief, cv en – voor de functie van toezichter/administratief 
medewerker team handhaving en voor de functie  
van begeleider in de buitenschoolse kinderop-
vang – ook een kopie van je diploma) naar de 
personeelsdienst, Deken Paquayplein 1, 3740 
Bilzen of via e-mail naar vacatures@bilzen.be. 
Raadpleeg de volledige functiekaart op  
www.bilzen.be.
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