
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

Het Stadsbestuur van Herk-de-Stad gaat over tot de spoedige aanwerving van: 

TECHNISCH ASSISTENT KLUSJESDIENST 
Voltijds (38/38) - niveau D1-D3 - aanleg werfreserve
Functie: • Herstellen van elektrische installaties, sanitair en verwarming • Opvolgen van 
keuringsverslagen van elektrische installaties • Kleine dakwerken • Schilderen van wegmarkeringen

TECHNISCH BEAMBTE GROENDIENST 
Voltijds (38/38) - niveau E1-E3 - aanleg werfreserve
Functie: • Uitvoeren van alle werken betreffende groenaanleg en het onderhoud ervan  
• Onderhouden van kerkhoven, speeltuinen, waterlopen en grachten • Werken met een bosmaaier, 
heggenschaar en kettingzaag • Eventuele bestuurderstaken (auto, camionette, tractor)

Profiel voor beide functies: • Grondige stielkennis en praktijkervaring • Zowel zelfstandig als in team 
kunnen werken • Oog hebben voor de eigen en andermans veiligheid • Bij voorkeur in het bezit van 
een rijbewijs B • Sporadisch opdrachten uitvoeren buiten de normale diensturen

Aanbod voor beide functies: • Gevarieerde en uitdagende job • Werkomgeving waar sterk wordt 
ingezet op een goede werksfeer • Salarispakket volgens niveau • Ervaring uit de openbare sector wordt 
volledig overgenomen, uit de privésector of als zelfstandige indien relevant • Uitgebreide en flexibele 
vakantieregeling, 2de pensioenpijler, maaltijd- en ecocheques, fietsvergoeding ...

Interesse? Stuur je kandidatuur - met uitgebreid cv en een gewone kopie van je rijbewijs - naar 
het College van Burgemeester en Schepenen, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad, mail naar 
secretariaat@herk-de-stad.be (vraag ontvangstbevestiging) of geef alles af tegen afgiftebewijs uiterlijk 
op 9 februari 2022. Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

Meer info over de functies en het examenprogramma vind je op www.herk-de-stad.be 
of bij de personeelsdienst (013 78 09 56 - personeel@herk-de-stad.be). 

• Master of gelijkwaardig ervaring
• Minstens 4j relevante ervaring
•  Kennis wet overheidsopdrachten of 

bereid zich grondig bij te scholen
❤ Notie farmaceutische wetgeving
❤ Inzicht ziekenhuiswerking

✔ Bedrijfswagen
✔ Smartphone
✔ Extra verlofdagen
✔ Maaltijdcheques
✔ Groepsverzekering
✔ Ruime parking

Een passie voor de medische sector?
Kennis van overheidsopdrachten?
Geduldige bruggenbouwer?
Voor de verdere uitbouw van het expertisecentrum is HospiLim op zoek naar gemotiveerde 
administratieve dossierbijters, die zowel in team als zelfstandig de tanden willen zetten in 
interessante en gevarieerde aankoopprojecten, en die bovendien duurzaam willen 
investeren in een bevorderende samenwerking tussen de collega’s en tussen de 
verschillende ziekenhuizen en leveranciers.

STRATEGISCH AANKOPER 
OVERHEIDSOPDRACHTEN

Stuur uiterlijk 
4 februari 2022

CV met sterke 
motivatiebrief naar 

directiesecretariaat@
HospiLim.be

https://asster.hro.be

warme collega’s worden gezocht,
wil jij dan deel uitmaken van ons team?

2 Transversale zorgmanagers

• behandeling en langdurige zorg volwassenen (50%)

Directeur Organisatie

• kinderen & jongeren en jongvolwassenen (100%)

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

  

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

Kodiel uit Merchtem begon 
twintig jaar geleden als een 
project voor thuislozen. Sinds 
enkele jaren kunnen ook deel-
nemers uit twee psychiatrische 
centra er terecht. De organisa-
tie doet een beroep op een tien-
tal vrijwilligers en heeft tiental-
len 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 oorde-
len niet”, vertelt projectverant-
woordelijke Maureen Jordens.
Als vzw moet Kodiel het al ja-
ren zonder subsidies stellen. 
De organisatie moet het heb-
ben van giften, samenwer-
kingsverbanden en acties als 

De Warmste Week. In functie 
daarvan is de Jobat-eindejaars- 
actie, waar 150 Jobat-klanten 
aan bijdroegen, erg welkom. De 
enkele duizenden euro’s die de 
actie opbracht, gaan integraal 
naar de dieren op de boerderij: 
van voeding tot dierenarts. De 
tientallen sympathieke viervoe-
ters kunnen er maar wel bij va-
ren. En de deelnemers dus ook.  
(WiVi)

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



→ 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…

Solliciteren kan tot uiterlijk 7 februari 2022 door je sollicitatiebrief, 
cv en een kopie van je diploma te versturen naar de stad Bilzen, 
t.a.v. Personeelsdienst, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen of 
via e-mail naar vacatures@bilzen.be. Raadpleeg de volledige 
functiekaart op www.bilzen.be.

VACATURE

●  TRANSITIEMANAGER ●
Graad Ax | voltijds | contractueel | onbepaalde duur

Profiel 
Je staat in voor het opvolgen, faciliteren en coördineren van een duurzaam 
fusietraject tussen gemeente Hoeselt en stad Bilzen. Vanuit je doorgedreven 
ervaring en inzichten in lokaal beleid weet je strategische en operationele 
transitiedoelstellingen uit te werken, met de ambitie om duurzaam over de 
grenzen van specifieke beleidsdomeinen heen te werken. Als inhoudelijk 
facilitator zet je sterk in op het samenbrengen, enthousiasmeren en 
inspireren van interne en externe actoren. Je zet in op het intern begeleiden 
van betrokken organisaties en extern begeleiden van de burgers in dit 
proces en dit vanuit een sterk kwalitatief communicatiebeleid. 

Voorwaarden
Je bent in het bezit van een functiegericht masterdiploma en minstens 
2 jaar relevante ervaring. 

Loon
Een bruto maandloon (afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit) 
tussen 3.891,96 en 5.934,13 euro, aangevuld met extralegale voordelen.

●  JURIST ●
Graad Av | voltijds | contractueel | aanleg wervingsreserve

Profiel 
Als jurist preventie en handhaving geef je begeleiding en juridisch advies 
aan beleid en stadsdiensten in het vergunningen- en handhavingsbeleid. 
Zo geef je bvb. raad over handhavingsmogelijkheden en ondersteun je bij  
de uitwerking van een strategie rond omgevingshandhaving, milieu en kleine 
overlast. Je krijgt de kans om mee vorm te geven aan lokale regelgeving 
zoals GAS-regelgeving, horecavergunningen en leegstandsreglementen.  
Om dit alles te realiseren werk je nauw samen met interne partners in milieu, 
vastgoed en omgeving alsook met externe partners zoals parket en politie. 
Je krijgt ruimte voor het mee vormgeven van innovatieve projecten rond 
oa. overlastpreventie. 

Voorwaarden
Je bent in het bezit van een master in de rechten. 

Loon
Een bruto maandloon (afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit) 
tussen 3.233,43 en 5.356,99 euro, aangevuld met extralegale voordelen.

●  DESKUNDIGE RECHTSPRAKTIJK ●
Graad Bv | voltijds | contractueel | aanleg wervingsreserve

Profiel 
Als deskundige rechtspraktijk in de Dienst Grondbeleid ben je 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het GAS-beleid en geef je juridische 
ondersteuning aan de dienst. Je bent verantwoordelijk voor het behandelen 
van de processen-verbaal en wordt, na het volgen van een opleiding, 
ingezet als sanctionerend ambtenaar. Je werkt nauw samen met het Team 
Handhaving, waarbij je de ruimte krijgt om innovatieve projecten rond 
overlastpreventie (geluid, sluikstorten, hinder …) mee vorm te geven. 

Voorwaarden
Je bent in het bezit van een functiegericht bachelordiploma of een 
algemeen bachelordiploma met minstens 4 jaar relevante ervaring. 

Loon
Een bruto maandloon (afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit) 
tussen 2.560,11 en 4.313,71 euro, aangevuld met extralegale voordelen.

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 



DESKUNDIGE AANKOPEN (OVERHEIDSOPDRACHTEN)
niveau B1-B3 - voltijds (38/38) - contractueel
Team overheidsopdrachten heet je welkom. Bijt je vast in wetgeving, technische zaken en 
bestekken om samen met de diensten mooie projecten neer te zetten.

DESKUNDIGE DIGITALE TRANSFORMATIE (ICT)
niveau B1-B3 - voltijds (38/38) - contractueel
Vervoeg jij straks ons ICT-team? Vereisten: IT-skills, een neus voor innovatie en veel goesting 
om onze organisatie door de digitale wereld te loodsen.

DESKUNDIGE PARTICIPATIE (COMMUNICATIE)
niveau B1-B3 - deeltijds (30/38) - contractueel
Team communicatie kijkt uit naar een enthousiaste en ruimdenkende collega. Wil jij burger 
en beleid bij elkaar brengen en met veel plezier deze brug vormgeven?

BIBLIOTHECARIS
niveau B4-B5 - voltijds (38/38) - contractueel
Team bib zoekt een toegankelijke coach die de visie van de belevingsbibliotheek verder wil 
ontwikkelen en outreachend werkt naar onze inwoners toe.

BEGELEIDING BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
niveau IFIC-schaal 11/ C2 - deeltijds (20/38) - contractueel
Heb jij een hart voor kinderen? Ben je sociaal en � exibel? Dan ben jij de perfecte aanvulling 
voor team kinderopvang. Samen spelen jullie een grote rol in het begeleiden van kinderen.

DESKUNDIGE LOKALE ECONOMIE
niveau B1-B3 - deeltijds (30,4/38) - contractueel
Werk samen met ondernemers innovatieve acties uit. Team vrije tijd is op zoek naar een 
communicatieve bruggenbouwer, die tussen de gemeente en haar ondernemers staat.

SPORTFUNCTIONARIS
niveau B1-B3 - voltijds (38/38) - contractueel
Het sportbeleid in Hechtel-Eksel uitstippelen? Ons team zoekt een ondernemende en 
innovatieve denker die van aanpakken weet.

TECHNISCH ASSISTENT – SPORTZAALWACHTER
niveau D1-D3 - voltijds (38/38) - contractueel
Ben je sociaal, sportief en heb je graag alles spic en span? Vervoeg onze sportdienst en zorg 
voor toezicht, orde en netheid in de sporthal.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (VRIJE TIJD/SPORT)
niveau C1-C3 - halftijds (19/38) - contractueel
Sport en administratie, jouw passie? Maak een rijk sportleven voor onze inwoners mee 
mogelijk: start als administratieve duizendpoot in team sporthal.

PROJECTMANAGER BOSLAND
niveau A1a-A3a - deeltijds (30,4/38) - contractueel
contract van bepaalde duur (1 jaar) met mogelijkheid tot verlenging
Ben je organisatorisch sterk en heb je ervaring met gebiedsgerichte projecten? Team 
Bosland wil jou als spil in de uitbouw van Bosland als kandidaat nationaal park.

PEDAGOGISCH COACH
niveau B1a-B3a - deeltijds (19/38) - contractueel
Is inspirerend, verbindend en helder communiceren jouw specialiteit? Team Huis van het 
Kind zoekt iemand met stra� e pedagogische en coachende skills. 

TECHNISCH ASSISTENT - ONDERHOUD (POETSDIENST)
niveau D1-D3 - deeltijds (24/38) - contractueel
Team werken zoekt een gemotiveerde en � exibele poetsdame of -heer die van orde en 
netheid houdt. Houd jij straks de gemeentelijke gebouwen fris en proper?

MEER INFO? 
Surf naar www.hechtel-eksel.be/vacatures of neem contact op met onze personeels dienst 
via 011 73 01 48 of personeelsdienst@hechtel-eksel.be.

SOLLICITEREN?
Dat kan online via www.hechtel-eksel.be/vacatures of bezorg je kandidatuur, samen 
met alle gevraagde documenten, door persoonlijke afgifte met ontvangst bewijs of door 
een aangetekend schrijven gericht aan college van burgemeester en schepenen, 
Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel, en dit uiterlijk op 7 februari 2022.

We verzetten bergen om van 
Hechtel-Eksel de leukste, schoonste 
en gezelligste gemeente te maken. 
Help jij binnenkort mee? Je krijgt er 
een � levrije werkomgeving, to� e 
collega’s, opleidings mogelijk heden, 
een gunstige werk- en verlof-
regeling, een correcte verloning en 
extralegale voordelen voor terug.

LOKAAL BESTUUR 
HECHTEL-EKSEL 
ZOEKT COLLEGA’S

 

Tectum Group is expert in daken, gevels en balustrades. Onze ervaren vakmensen volgen zowel 
renovatie-, nieuwbouw- als onderhoudswerken op voor hun klanten. Tectum Group heeft een hoog 
veiligheidsbewustzijn en is met zijn familiale waarden steeds gericht op kwalitatieve en innovatieve 
oplossingen op lange termijn. De groep bestaat uit verschillende dochterbedrijven met elk hun eigen 

specialiteit. Hierdoor kunnen wij een unieke en gespecialiseerde dienstverlening aanreiken.

• A tot Z organisatie en coördinatie van de werven met 
het oog op kwaliteit, veiligheid, rendabiliteit, en dit 
binnen de afgesproken deadlines.

• Motiveren en sturen van je team en de 
onderaannemers.

• De budgetten nauwgezet controleren en een 
gedetailleerde nacalculatie uitvoeren.

• Optreden als vast aanspreekpunt van de klant.
• Coördineren van werfvergaderingen en overleg 

met de ploegbazen, onderaannemers, architecten, 
leverancier en de klant.

Spreekt dit takenpakket jou aan?

• gepassioneerd door techniek?
• klantgericht?
• zelfstandig en autonoom, met een grote zin 
 voor verantwoordelijkheid?
• een uitstekende communicator die helder en 

overtuigend kan communiceren?

En ben jij ... 

Contacteer onze Talent Coach Lorena Civita: lci@tectumgroup.be
Bekijk de volledige functieomschrijving via: https://www.tectumgroup.be/nl/jobs

Iets voor jou? Nog vragen? 

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

hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,  
ecocheques en bonusregeling.

• Bedrijfswagen & tankkaart.
• Mogelijkheid tot thuiswerk.
• Een cafetariaplan.
• Een open en familiale sfeer met korte communicatielijnen.

Dan ben jij misschien wel de persoon die 
wij zoeken! Dit mag je van ons verwachten:

GENK 160 MLN. 
OMZET

> 400 
COLLEGA’S

±35 
TEAMGENOTEN

4.500.000 M² 
AAN REALISATIES PER JAAR

Om ons fantastisch team in Genk te versterken,  
zoeken we een:

PROJECTLEIDER (M/V)

Een gesprek 
met 

Lorena 

Een gesprek 
met de 

Manager  

Loon-
voorstel

CV 
mailen

Bachelor 
Bouw

Een eerste ervaring als 
projectleider

Basiskennis 
Frans

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 kennismaking
Advocatenkantoor Driessen is 
47 jaar geleden opgestart door 
Herman Driessen. Het kantoor 
bevindt zich op het Sint-Katarina -
plein in Hasselt en is gespeciali-
seerd in familie-, insolventie-, 
ondernemings-, straf- en 
verzekeringsrecht. Naast meneer 
Driessen is er ook een vaste 
ervaren advocaat-medewerker 
en wordt er regelmatig beroep 
gedaan op bijkomende onder-
steuning van een zelfstandig 
advocaat. Aangezien meneer 
Driessen de pensioenleeftijd 
overschreden heeft, kijkt hij uit 
naar een ambitieuze advocaat om 
dit levenswerk verder te zetten. 
Daarom zijn we op zoek naar een:

ADVOCAAT
Met de ambitie om het kantoor verder uit te bouwen

De uitdaging: • Thuis in meerdere rechtstakken en verschillende soorten zaken behandelen 
(met focus op familierecht en insolventierecht) • Op relatief korte termijn eindverantwoorde-
lijke en (mede-)eigenaar van het kantoor • Verwerven, uitbouwen en onderhouden van de 
klantenportefeuille • Samenwerken met een ervaren en trouwe medewerker en derden 
• Dossiers volledig uitwerken, met juridisch optimale oplossingen • De hoogste kwaliteit aan 
juridische dienstverlening bieden • Op een professionele en integere manier advies verlenen, 
vertrekkend vanuit het belang van de klant • Behandelen van zaken op het gebied van het 
insolventierecht en cliënten hierbij ondersteunen

De perfecte match: • Je beschikt over een master in de rechten, met minstens enkele jaren 
ervaring als advocaat • Je bent verantwoordelijk, neemt initiatief en hebt voldoende ervaring 
om zelfstandig en optimaal juridisch advies te geven • Je bent klant- en servicegericht, 
com   municatief en connecterend • Nauwgezetheid is eigen aan je manier van werken 
• Je bent collegiaal en draagt actief bij aan een goede teamsfeer

Het aanbod: • Je krijgt de unieke kans om een goed draaiend kantoor te verwerven en 
verder uit te bouwen • In functie van je ervaring kan je, indien je dat zelf wil, nog een tijdje 
beroep doen op de ervaring van de huidige eigenaar • Je kan rekenen op een aantrekkelijke 
vergoeding die je zelf mee kan bepalen

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Geert Motmans op 011 30 35 00

Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

www.motmansenpartners.be  

Advocatenkantoor
Driessen

E-COMMERCEMANAGER 
Een gedreven salesgeneralist die online groei genereert

De uitdaging: • Je ontwikkelt, implementeert, meet en optimaliseert de (omnichannel) klantbeleving 
om zo de klantloyaliteit, -retentie en -acquisitie te verhogen • Je ontwikkelt commerciële initiatieven 
voor groei in sales, kwalitatieve tra�  c, klantacquisitie en -retentie en optimaliseert daarmee de 
online klantervaring • Je ontwikkelt digitale campagnes via Google Ads, display advertising en 
sociale media, in samenwerking met een digital agency • Je beheert de content van de websites 
en zorgt voor een tijdige en juiste lancering van nieuwe producten en promoties • Je werkt samen 
met de operationsmanager, het digital agency, het IT-team en de senior manager, aan wie je ook 
rapporteert

De perfecte match: • Je bezit minimaal een bachelordiploma • Je hebt ervaring in online sales 
(acquisitie en retentie) door de ontwikkeling van commerciële opportuniteiten en processen, bij 
voorkeur in energie of telecom (geen must) • Je hebt ervaring met tools zoals WordPress, Google 
Analytics en Actito marketing automation • Je bent bij voorkeur tweetalig (Nederlands en Frans) 
• Je kan zelfstandig werken, bent assertief en hebt geen 9-to-5-mentaliteit • Je bent een 
teamplayer en kan veel ballen in de lucht houden

Het aanbod: • Je komt terecht in een jong en dynamisch team, waarin veel kennis wordt gedeeld 
• In dit groeibedrijf krijg je de kans om mee de koers te bepalen • Je kan rekenen op trainingen van 
Aanbieders en partnerbedrijven, waardoor je persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd wordt • Als 
kers op de taart geniet je van een competitief salaris en veel fl exibiliteit en autonomie

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
Aanbieders.be is een 
vergelijkingswebsite voor energie- en 
telecomleveranciers, die internationaal 
wil doorgroeien tot de meest 
toonaangevende online makelaar. 
Door gebruik te maken van data en 
algoritmes helpen ze klanten proactief 
aan de beste voorwaarden en 
tarieven, gebaseerd op hun behoeften 
en wensen. Ze zetten zich dagelijks 
in voor een excellente service op 
maat. In alle transparantie, voor zowel 
klanten als opdrachtgevers. Vanuit 
hun hoofdkantoor in Hasselt en hun 
servicecenters in Spanje en Marokko 
focust het team van 63 medewerkers 
zich momenteel op de Beneluxmarkt. 
Om hun internationale ambitie verder 
te realiseren, zoeken we voor hen een: 

 www.aanbieders.be

Meer info? Contacteer Brecht Blindeman op 011 36 10 75 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien?  Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

ERVAREN ASSESSOR
Psycholoog met ruime expertise in Assessment en Development Centers

De uitdaging: • Vanuit jouw opgebouwde expertise fungeer je als business partner naar 
onze klanten. • Je staat in voor assessment en development centers, waarbij je een ruime 
verantwoordelijkheid krijgt over een klantenportefeuille. • Vertrekkende van een grondige 
intake en behoefteanalyse, werk je oplossingen op maat uit. • Je kent jouw dossiers in de 
diepte en aan de hand van korte communicatielijnen rapporteert je tijdig naar jouw klanten en 
geef je persoonlijke feedback aan jouw kandidaten. • Je getuigt van expertise en kennis van 
diverse tools op het vlak van persoonlijkheidsvragenlijsten, vaardigheidstests en assessment 
oefeningen. • Bij gelegenheid ondersteun je ook de wervings- en selectieactiviteiten. 
• Je rapporteert aan de director talent development.

De perfecte match: • Je hebt een master in de psychologie en beschikt over minimaal 5 jaar 
relevante ervaring, zowel met assessment en development centers, als met werving & selectie. 
• Je werkt oplossingsgericht, met de nodige creativiteit en fl exibiliteit. • Je kan zelfstandig 
werken, maar tegelijk ben je een teamplayer.

Het aanbod: • Je komt terecht in een dynamisch en zeer gedreven team met een sterke 
klantenfocus. • Je kan rekenen op een aantrekkelijk loonpakket (incl. bedrijfswagen).

 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?

Kom ons team vervoegen! 
Reageer via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures of contacteer 
Sophie Bijnens via 011 30 35 05.



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// 

Hogeschool PXL heeft  
volgende vacatures voor (m/v/x):

(PRAKTIJK)LECTOR 
IT-ORGANISATION & COACHING

2 DOSSIERBEHEERDERS AANKOOP 
(100% EN 50%)

POPCOACH 
MUZIEKMANAGEMENT

POPCOACH 
MUZIEKTECHNIEK

Bekijk 
onze vacatures:

www.pxl.be/jobs
www.as.be/Vacatures  
of scan de QR-code

2 ALLROUND TECHNISCHE MEDEWERKERS M/V/X
met klemtoon op groenonderhoud 
Voltijds  – Contractueel 38/38 – niveau D1 – D3 – onbepaalde duur

1 BUSCHAUFFEUR LEERLINGENVERVOER M/V/X
die ook kleine klusjes in en rond school uitvoert 
Voltijds  – Contractueel 38/38 – niveau D1 – D3 – onbepaalde duur

1 OMGEVINGSAMBTENAAR RUIMTE M/V/X
mee vorm geven aan de ruimtelijke ordening van As en afleveren van omgevingsvergunningen 
Voltijds  – Contractueel 38/38 – niveau B1 – B3 – onbepaalde duur

1 ADMINISTRATIEF MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST M/V/X
uitvoeren van administratieve en ondersteunende taken op vlak van de TD, 
facility beheer en de uitleendienst 
Voltijds  –  Contractueel 38/38 – niveau C1 – C3 – onbepaalde duur

1  JEUGDWELZIJNSWERKER M/V/X
je zet je in voor de meest kwetsbare kinderen, tieners, jongeren in As en zorgt voor uitbouw  
van het huis van het kind  – Contractueel 38/38 – niveau B1 – B3 – onbepaalde duur

BEN JIJ ONZE MATCH? 

Gemeente As www.as.be #trotsopas

AANBOD
Ons modern lokaal bestuur biedt je een groene en ambitieuze werkomgeving 
met correcte verloning, flexibele werktijden, goede verlofregeling met minimum 
30 verlofdagen, jaarlijks personeelsfeest, sport op het werk, maaltijdcheques 
(€ 8), ecocheques, tweede pensioenpijler, fietsvergoeding, tussenkomst in 
openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering na 1 jaar in dienst, mogelijkheid tot 
thuiswerk en groei- en opleidingsmogelijkheden.

WERKEN BIJ GEMEENTE AS?
GROEI MET ONS MEE!



bedankt alle organisaties die samen 
met ons          hebben gesteund!



Wat heeft ROOFTG u concreet te bieden?

Gevarieerd 
salarispakket

MaakindustrieBedrijf in 
expansie

Internationale 
organisatie

Doorgroei-
mogelijkheden

LOGISTIEK BEDIENDEPRODUCTIEANALIST
Doorgroei tot productiemanager

Functie en verantwoordelijkhedenFunctie en verantwoordelijkheden

1. Ingeven en verwerken van klantenorders
2. Verzorgen van (telefonisch) onthaal 
3. Informeren van klanten m.b.t. het verloop en de afhandeling van 

bestellingen
4. Regelen van (inter)nationale transporten en transportdocu-

menten
5. Samenwerken met sales

1. In kaart brengen en analyseren van de productieprocessen in functie 
van efficiëntie (manpower, machines, artikelcodes, waste, kosten ...)

2. Samenwerken met operations, R&D, finance en ERP-specialist om 
noden en verbeteringen te definiëren

Als productiemanager (na min. 1 jaar)

1. Instaan voor de dagelijkse productieresultaten en verdere 
automatisering

2. Aansturen van 3 shiftleaders met teams van 30 per shift
3. Deelnemen aan interne meetings 

Ingenieur of hogere fi n. opl. 
(technisch gericht)

Ervaring 
in productieomgeving

Meerdere jaren ervaring 
in gelijkaardige functie 

Gewenste kwalifi catiesGewenste kwalifi caties

Zeer goede 
kennis Engels

Vlot werken 
met ERP

Zeer goede 
kennis Excel

Stress-
bestendig

Verantwoor-
delijkFlexibel Administra-

tief sterk
Willen 

groeien Klantgericht

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

ROOFTG EUROPE (ROOF Tile Group) maakt 
deel uit van de internationale IKO Group 
(Canada), die zich met 34 bedrijven wereld-
wijd specialiseert in dak- en waterdichtings-
producten. ROOFTG overkoepelt de bedrijven 
(in België, Nieuw-Zeeland en de Verenigde 
Staten) waar de productie van lichte en duur-
zame dakmaterialen plaatsvindt. De ontwik-
kelde producten worden geperst uit hoog-
waardig staal, beschermd met een antiroest-
laag en afgewerkt met granulaat, matte of 
blinkende verf. Het uitgebreide aanbod aan 
kleuren en granulaten, gekoppeld aan een 
flexibele productie, zorgt voor producten op 
maat volgens de wens van de klant. In 
Tongeren bevindt zich de productieplant van 
ROOFTG EUROPE, waar onlangs 2 nieuwe 
productie lijnen werden geïnstalleerd. In het 
kader van de invoering van een nieuw ERP-
systeem zoeken we een:

www.rooftg.com

Tongeren:
130 medewerkers 
IKO group:
3.500 medewerkers 

Tongeren

Andere talen

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.

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

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 

Ervaring in voedingssector 
of procesindustrie

Ervaring als 
leidinggevende

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

TEAMLEADER ONDERHOUD

CAPRA maakt deel uit van de Franse groep Eurial/
Agrial en is een absolute nichespeler in de 
productie van geitenkaas. Melk van lokale boeren 
wordt verwerkt tot kwalitatief zeer hoogstaande 
kaasproducten: gerijpte geitenkaasrollen, 
smeer bare geitenkaas en de manueel gedraaide 
spekrolletjes met geitenkaas. Deze topproducten 
zijn bestemd voor retail, groothandel en horeca 
binnen en buiten Europa. Door de specifieke 
eigenschappen van geitenkaas is deze markt 
steeds gekender en gewilder, waardoor de vraag 
blijft groeien. Als specialist bij uitstek kan CAPRA, 
dankzij volcontinue activiteit en voortdurende 
verbetering van het productieapparaat en de 
technieken, met deze evolutie meegroeien. Maar 
het zijn de inzet en samenwerking van de 
betrokken medewerkers die de ambities van dit 
dynamisch bedrijf waarmaken. Zin om mee te 
werken aan de verdere groei? Wij zoeken een:

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

Wat heeft CAPRA u concreet te bieden?

Dagdienst

www.capra.be

Omzet: 80 miljoen euro

Werknemers:
Halen: 110 (+ 50 uzk.)
Eurial: 4.000
Agrial: 20.000

1982

Halen

Functie en verantwoordelijkheden

1. Plannen, voorbereiden en opvolgen van het preventief en curatief onderhoud 
2. Analyseren van knelpunten en zoeken naar structurele oplossingen
3. Aansturen, motiveren en coachen van het team van 4 techniekers (2 ploegen) 
4. Beheren en verbeteren van het wisselstukkenmagazijn
5. Instaan voor het onderhoud van gebouwen/infrastructuur/facility en contacten met externe leveranciers
6. Deelnemen aan teammeetings en ondersteunen en meedraaien als back-up

Gewenste kwalifi caties

Ba elektromechanica of 
gelijkwaardig

Bereid tot 1 keer/5 weken 
permanentie

Analyseren AnticiperenMotiveren Oplossings-
gericht

Initiatief 

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.

Brede 
technische 
uitdaging

Vrijheid 
tot actie 

Groeibedrijf  
Sterke 
internationale 
groep 

Ruim salaris-
pakket 
incl. bonus



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.

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. 

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK?

Goesting in een 
topjob op de baan? 

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

CHECK:

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK?
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