
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// 

Home Vogelzang te Leuven zorgt voor een goede sfeer en klimaat waar mensen zich 
thuis voelen. Hier bieden 110 medewerkers dagelijks met hart en ziel warme zorg aan 
de bewoners. ‘Zorg op maat’ realiseren ze door maximaal rekening te houden met de 
wensen en verlangens van bewoners. En dat geeft zowel bewoners als medewerkers veel 
voldoening. Midden 2022 opent de nieuwe campus. Om de huidige kwaliteit van zorg te 
continueren en met het oog op het nieuwbouwproject, zijn wij momenteel op zoek naar: 

EEN HOOFDVERPLEEGKUNDIGE 
met focus op kwaliteit van wonen en zorg 

Functie 
  Je staat in voor het goed functioneren van een leefgroep waar 30 bewoners wonen.
  Je stuurt een gedreven team aan en gaat samen voor kwaliteit van zorg en leven.
  Je weet het beste uit je team te halen waardoor medewerkers graag op jouw afdeling 

werken en bewoners er graag zijn.
  Je gaat samen op pad met bewoners, vrijwilligers, familie: zij zijn jou directe partners.
  Je geeft ook later, in de nieuwe campus, inhoud aan wonen en zorg en brengt je eigen 

accenten hier binnen: die uitdaging geeft jou vleugels.
  Je bouwt actief  mee aan de toekomst en positieve uitstraling van Vogelzang. 

Competenties en opleiding
  Je hebt een bachelordiploma verpleegkunde, aangevuld met ervaring en/of  kaderop-

leiding. 
  Je bent sterk in het aansturen en motiveren van medewerkers en ziet hen graag groei-

en. 
  Je kan knopen doorhakken en behoudt het overzicht.
  Je weet verantwoordelijkheden op te nemen: professioneel handelen, zit in je bloed. 
  Je kan onder druk werken en stelt de juiste prioriteiten.
  Je werkt graag samen en je bent een uitmuntende verbinder. 

Wat mag je verwachten?
  Het perspectief  op een mooie job die je voldoening geeft en de uitdaging die een 

nieuwbouw met zich meebrengt.
  Een aantrekkelijke verloning met overname van anci nniteit.
  Maaltijdcheques, extralegaal pensioensparen, samenaankoop KUL ….
  Een aangename werkomgeving.

Spreekt deze job je aan?
Interesse? Wil je meer weten? Aarzel niet, maak een afspraak, 

neem vandaag nog contact met ons en mail je kandidatuurstelling naar 
directie@homevogelzang.be Hopelijk ontmoeten we elkaar snel!

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

  
Jobat steunt zorgboerderij Kodiel
150 klanten van Jobat droegen tijdens het eindejaar hun 
steentje bij aan Kodiel, een zorgboerderij die de deuren 
openzet voor kwetsbare mensen.

Kodiel uit Merchtem begon twintig 
jaar geleden als een project voor 
thuislozen. Sinds enkele jaren kun-
nen ook deelnemers uit twee psy-
chiatrische centra er terecht. De 
organisatie doet een beroep op een 
tiental vrijwilligers en heeft tien-
tallen dieren. Samen met hen wil 
Kodiel mensen zin geven om dingen 
te doen en weer een doel geven om 
’s morgens op te staan. “Contact 
met dieren is voor velen van hen 
makkelijker dan met mensen. Dieren 
oordelen niet”, vertelt projectverant-
woordelijke Maureen Jordens.
Als vzw moet Kodiel het al jaren zon-

der subsidies stellen. De organisatie 
moet het hebben van giften, samen-
werkingsverbanden en acties als 
De Warmste Week. In functie daarvan 
is de Jobat-eindejaarsactie, waar 
150 Jobat-klanten aan bijdroegen, 
erg welkom. De enkele duizenden 
euro’s die de actie opbracht, gaan 
integraal naar de dieren op de boer-
derij: van voeding tot dierenarts. De 
tientallen sympathieke viervoeters 
kunnen er maar wel bij varen. En de 
deelnemers dus ook.  (WiVi)



bedankt alle organisaties die samen 
met ons          hebben gesteund!



Meer info via www.scherpenheuvel-zichem.be/vacatures of 013 35 24 42

AFDELINGSHOOFD DIENSTVERLENING 
Ax – voltijds – statutair
Je hebt de leiding over de verschillende diensten van de afdeling 
dienstverlening en bent lid van het managementteam. Je hebt een sterke 
visie op moderne dienstverlening en kan deze omzetten in acties.

Werken in Scherpenheuvel-Zichem is werken aan de toekomst. Onze organisatie is in volle ontwikkeling. Om onze 
torenhoge ambities waar te maken, zijn wij op zoek naar getalenteerde, straffe mensen die mee schrijven aan dit verhaal. 
Als werknemer van ons lokaal bestuur ben je omringd door warme en gezellige collega’s die zich elke dag smijten om een 
kwalitatieve dienstverlening te waarborgen. Samen maken we elke dag van onze stad de mooiste stad!

Voor elke functie organiseert het lokaal bestuur Scherpenheuvel-
Zichem een selectieprocedure voor spoedige indiensttreding met aanleg 
van wervingsreserve.

DIENSTHOOFD BURGERZAKEN EN ONTHAAL 
Av – voltijds – statutair
Je zorgt dat vragen en dossiers rond bevolking, burgerlijke stand en 
vreemdelingenzaken correct en tijdig worden verwerkt. Je realiseert een 
warm onthaal en een toegankelijke dienstverlening. 

DIENSTHOOFD OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Av – voltijds – statutair
Samen met je medewerkers stippel je een optimaal aankoopbeleid 
uit voor het lokaal bestuur. Je ondersteunt en begeleidt diensten bij 
voorbereiding en afhandeling van overheidsopdrachten.

DESKUNDIGE ERFGOED EN TOERISME
Bv – voltijds – contractueel
Je geeft mee vorm aan een kwalitatief en eigentijds erfgoed- en 
toeristisch beleid in al zijn facetten. Je ondersteunt de toeristische 
infobalie, de  exploitatie van Huize Ernest Claes en de gidsenwerking.

DESKUNDIGE PERSONEEL
Bv – voltijds – statutair
Je bent het aanspreekpunt voor medewerkers en leidinggevenden 
voor alle vragen rond HR. Je organiseert selecties en beheert de 
personeelsadministratie.

DESKUNDIGE GEBOUWEN
Bv – voltijds – contractueel
Je staat in voor het beheer van het uitgebreide patrimonium van het 
lokaal bestuur. Je bereidt dossiers voor aanpassingen, vernieuwingen of 
onderhoud voor. Je waakt over de duurzaamheid van onze gebouwen.

PLOEGBAAS CULTUUR EN GC DEN EGGER
Cv – voltijds – statutair
Je coacht en begeleidt de theatertechnici, arbeider-toezichters 
en schoonmakers van dienst cultuur en GC den egger. Je bent 
verantwoordelijk voor podiumtechniek en voert technische taken uit.

Scherpenheuvel-Zichem is een fijne plek om te werken. Wij  zetten  ons elke dag in voor 
onze 280 medewerkers. Toffe collega’s en een uitdagende job wachten op jou.

 GWENDOLINE DEFLEM, 
MEDEWERKER DIENST HRM

Abdij, Averbode



Interesse?

Commercieel Medewerker – voltijds

Commercieel Medewerker – deeltijds

WANT WAT WE NODIG HEBBEN is een commerciële en overtuigende persoonlijk-
heid die vanop kantoor (Zellik) en deels van thuis, een echte toegevoegde waarde 
heeft op commercieel vlak. Geen (louter) administratieve kracht dus.

WAAROM PRECIES JIJ?
Je hebt (mogelijks) al een stuk saleservaring of verkopen zit in je bloed. Je wil als 
interne sales je commerciële talenten gebruiken om nieuwe klanten aan te trekken.

WAT DE JOB INHOUDT?
Vanuit verschillende kanalen (interne departementen, telesales, marketingmails, 
agentschappen,…) komen leads tot bij jou terecht. Door het aanwenden van je com-
merciële vaardigheden, de juiste analyse en begeleiding zet je deze leads om in of-
fertes en nadien concrete campagnes. Je realiseert een meerverkoop waar mogelijk. 
Tevens kan je ook punctueel administratieve taken verwerken.

WAT OP JE CV STAAT is belangrijk, maar wellicht niet het allerbelangrijkste.  We 
rekruteren voornamelijk op basis van DNA. Je bent klantgericht doordat je een authen-
tiek en empathisch persoon bent en bent in staat een verhaal overtuigend te brengen.

Waar wij van houden is jouw commerciële flair: het gemak waarmee je de telefoon 
neemt en communiceert met klanten. De energie die je krijgt uit het behalen van je 
targets en deadlines. Je bent zeer hands-on. Andere mensen werken graag met je 
samen aangezien je open en integer bent. Bruggen vormen met andere mensen vormt 
voor jou geen probleem.

AANBOD
•  Een job boordevol uitdagingen bij de op één na meest aantrekkelijke werkgever van 

België (Randstad Employer Brand Research 2020).
•  Klantencontact uit verschillende sectoren en een gevarieerd takenpakket waarin je 

ook de ruimte krijgt om bij te leren en te experimenteren.
•  Een team met een duidelijke visie, een pak expertise en ambitieuze doelstellingen.
•  Een aantrekkelijk loonpakket met interessante extralegale voordelen, een uitgebreid 

flexplan en extra vakantiedagen.

Stuur zo snel mogelijk uw cv 
naar Roxanne.DeRyck@jobat.be.
Jobat, Z1 Researchpark 110, 1731 Zellik

Bij Jobat zoeken we Commerciële Medewerkers voor 
onze interne sales afdeling en we geloven dat jij 

een steengoede kandidaat bent.

www.overijse.be/jobs

“In ons een team heeft elke collega zijn 
eigen expertise. Samen zorgen wij er als 
ploeg voor dat de gebouwen van het lokaal 
bestuur in onberispelijke 
staat zijn en blijven.”

JEAN-PIERRE WOLLANDERS  
TECHNISCH ASSISTENT BEHEER 
EN ONDERHOUD GEBOUWEN

Wij zoeken:

Op zoek naar 
een job met pit?

ploeg voor dat de gebouwen van het lokaal 
bestuur in onberispelijke 
staat zijn en blijven.”

JEAN-PIERRE WOLLANDERS  
TECHNISCH ASSISTENT BEHEER 
EN ONDERHOUD GEBOUWEN

ploeg voor dat de gebouwen van het lokaal 
bestuur in onberispelijke 
staat zijn en blijven.”

JEAN-PIERRE WOLLANDERS  
TECHNISCH ASSISTENT BEHEER 
EN ONDERHOUD GEBOUWEN

Vragen? Contacteer de Personeelsdienst op 02 785 33 71 
of via personeelsdienst@overijse.be. 

Meer info? Kijk voor de volledige job- en profi el-
beschrijving, de voorwaarden en de selectie procedure 
op www.overijse.be/jobs.

• een elektricien
Samen met je collega’s 
sta je in voor het onderhoud 
van gebouwen, materialen, ….

• een ploegbaas groen
Je stuurt een team aan en werkt mee aan 
een verzorgde en veilige gemeentelijke 
infrastructuur.

Werft aan: Customer service medewerker 
Functie:
-  Als customer service medewerker ben jij het eerste aan-

spreekpunt binnen ons bedrijf.
-  Jij bent een administratieve duizendpoot en handelt alle 

orders af. 
Profiel:
-  Je bent een vlotte, professionele en vooral communica-

tieve medewerker.
-  Je bent klantgericht, stressbestendig, flexibel en positief 

ingesteld.

Werft aan  Administratief bediende
Functie:
-  Vlotte samenwerking en planning met de techniekers en 

installateurs.
-  Administratieve dossiers samenstellen en opvolgen van 

begin tot einde.
Profiel:
-   Je hebt een bachelorsdiploma of gelijkgesteld door 

ervaring.
- Je bent gedreven, nauwkeurig en stressbestendig.
Wat bieden we:
-   Je komt terecht in een KMO met een familiaal karakter 

en een team met toffe collega’s.
-   Voltijdse of 4/5e tewerkstelling, een goede verloning in 

functie van je werkervaring. 
Interesse: Stuur je CV naar karen@hfk.be

Welzijnskoepel West-Brabant werft aan:

REGIOVERANTWOORDELIJKE 
in de gezinszorg

• regio Meise en Kapelle-op-den-Bos
• Contract onbepaalde duur
• Verloning op B1 - B2 - B3 niveau
• Aantrekkelijke werkgever en fijne collega’s

Interesse? Neem zeker een kijkje op www.welzijnskoepelwb.be

Verdonck
Professional Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.



www.overijse.be/jobs

“Ten dienste staan van de bewoners 
en medewerkers van het woonzorg-
centrum geeft me voldoening”

STEFAN TACK 
FINANCIEEL 
DIRECTEUR

Wij zoeken: 

Op zoek naar 
een job met pit?

centrum geeft me voldoening”

STEFAN TACK 
FINANCIEEL 
DIRECTEUR

Vragen? Contacteer de Personeelsdienst op 
02 785 33 44 of via personeelsdienst@overijse.be. 

Meer info? Kijk voor de volledige job- en profi el-
beschrijving, de voorwaarden en de selectie procedure 
op www.overijse.be/jobs. Solliciteren kan tot en met 
31 januari 2022.

een directeur 
woonzorgcentrum
• Je hebt kennis van kwaliteits-

management en GDPR 
• Je kan vlot communiceren
• Je kan strategisch en conceptueel 

handelen

www.overijse.be/jobs

“Ben jij een freak als 
het om orde en netheid 
gaat? Kom dan ons team 
versterken!”

MYRIAM
TECHNISCH ASSISTENT 
SCHOONMAAK

Wij zoeken voor de dienst Facilitair Beheer en het 
gemeentelijk zwembad ‘het Begijntjesbad’:

Op zoek naar 
een job met pit?

“Ben jij een freak als 
het om orde en netheid 
gaat? Kom dan ons team 

TECHNISCH ASSISTENT 

Wij zoeken voor de dienst Facilitair Beheer en het 
gemeentelijk zwembad ‘het Begijntjesbad’:

“Ben jij een freak als 
het om orde en netheid 
gaat? Kom dan ons team 

gemeentelijk zwembad ‘het Begijntjesbad’:

Vragen? Contacteer de Personeelsdienst op 
02 785 33 71 of via personeelsdienst@overijse.be. 

Meer info? Kijk voor de volledige job- en profi el-
beschrijving, de voorwaarden en de selectie procedure 
op www.overijse.be/jobs. Solliciteren kan tot en met 
2 februari 2022.

Poetsmedewerkers 
• Je onderhoudt lokalen, 

gebouwen, … 
• Je begeleidt bezoekers.
• Je zorgt voor orde 

en netheid.

teamcoach Keperenberg 
Ben je een sociaal voelend en maatschappelijk betrokken inspirator van 
mensen? Heb je een profi el van samenwerkend leidinggevende, met 
sterke coachende vaardigheden? Kan je snel schakelen tussen strategisch 
en operationeel en tussen sturen en ondersteunen. Heb jij zin om mee te 
bouwen aan het lokale welzijnsbeleid en een impactvolle sociale hulp- en 
dienstverlening? 
Dan hebben wij voor jou de geknipte uitdaging.

Je profi el
• Je beschikt over een masterdiploma, een einddiploma van het universitair 

onderwijs, een einddiploma van het hoger onderwijs van 2 cycli of daarmee 
gelijkgesteld onderwijs. 

• Je hebt affi niteit met openbare besturen of met de welzijnssector via je diploma 
of je werkervaring.

• Je hebt minimum 2 jaar ervaring in het leidinggeven of aansturen van een team 
van medewerkers. Je stelt je ondersteunend, coachend op in de relatie met je 
medewerkers. In de omgang met je medewerkers ben je betrokken, respectvol 
en integer. Je voldoet aan de algemene toelatings- en wervingsvoorwaarden. 

• Je slaagt in een selectieprocedure (gesprek, schriftelijke en mondelinge proef). 
Aanbod
• Voltijds contract van onbepaalde duur.
• Verloning op niveau A1a-A3a.
• Flexibele werkuren.
• 35 dagen jaarlijks verlof.
• Hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, maaltijdcheques, tussenkomst bij 

woon-werkverkeer (fi etsvergoeding, openbaar vervoer).
• …

Solliciteren
Solliciteren kan tot en met woensdag 26 januari 2022. Bezorg volgende documen-
ten in 1 keer op uiterlijk 26 januari 2022 aan sollicitatie@ocmwdilbeek.be:
• het inschrijvingsformulier (zie op Dilbeek.be)
• een kopie van het vereiste diploma 
• een recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel uit het strafregister (model 1) 
De datum van verzending van het e-mailbericht geldt als bewijs. 
Heb je inhoudelijke vragen over de functie, neem dan contact op met HR welzijn via 
sollicitatie@ocmwdilbeek.be of op 02 451 43 11.

Goesting in nog 
meer jobplezier aan 
de lopende band? 

Goesting in nog 
meer jobplezier aan 
de lopende band? 

www.asap.be/nl/jobs/operator

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?

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
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