
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// 

TECHNISCH MANAGER (ref. 77343)
Samen met jouw collega zal je instaan voor een vlotte organisatie van alle garage-activiteiten:
• planning van het preventief en curatief onderhoud van trekkers, tankwagens en tankcontainers 
• de technische controles van het wagenpark (on site) • technische problem solving en supervisie 
over de interventies (7/8  techniekers) • de aankoop van wisselstukken. Je bent verantwoorde-
lijk voor de technische opvolging van alle installaties die gebruikt worden voor de tankcleaning,
waterzuivering en de value added logistics-activiteiten (of VAL-activiteiten). Daarnaast word je
verantwoordelijk voor investeringen en projecten: • investeringen in o.a. wagenpark, de technische 
installaties, gebouwen,... • coördinatie van uitbreidings- en renovatieprojecten • onderzoek van
innovatieve technische dossiers o.a. energieneutrale voorzieningen, alternatieve brandsto� en, 
waterzuivering, … Je rapporteert rechtstreeks aan de algemene directie.
Profi el: • leidinggevend ingenieur • innovatief denker en problem solver • relevante ervaring in 
een praktische omgeving (technische dienst, service, …) • de ambitie om alle aspecten van het 
technisch management te runnen • people manager.

VERANTWOORDELIJKE
COMMUNICATIE & PR (ref. 77344)
In deze nieuwe functie word je verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie, de 
marketing en de PR. Dit omvat: • dagelijkse communicatie met alle collega’s via een interne app, 
informatieve acties ivm nieuwsfeiten, bedrijfsevoluties, … • employer branding en corporate image 
building • opvolging website en social media • uitwerking van acties, events en commerciële com-
municatie. Hiertoe werk je nauw samen met de directie, HR- en commerciële afdeling.  Daarnaast 
sta je veelvuldig in contact met alle medewerkers en klanten.
Profi el: • master of bachelor • vlot met alle hedendaagse communicatietools, alsook een vlotte pen 
• visie op praktische marketing & PR • inventief en ondernemend in het voorstellen, uitwerken en 
evalueren van acties en campagnes • Talenkennis (NL/FR/ENG) • a�  niteit met HR-communicatie 
is een pluspunt.

Aanbod: • twee functies met een grote betrokkenheid bij het bedrijfsbeleid • een cultuur
waarin autonomie, eigen initiatief en daadkracht gestimuleerd worden • een moderne werkomge-

ving en een dynamische, familiale spirit • een professioneel nichebedrijf met een uitstekende 
reputatie in de chemische industrie en dat volop inzet op duurzaamheid (SDG-Pioneer)

• aantrekkelijke en marktconforme loonvoorwaarden & diverse voordelen.

TRANSPORT MERVIELDE met hoofdzetel in ERTVELDE-RIEME 
(of Gentse Kanaalzone) is een familiebedrijf dat samen met de 
zusterbedrijven nagenoeg 215 medewerkers tewerkstelt. Het 
bedrijf is niet alleen actief in het tanktransport, maar beschikt over 
een tankcleaning met eigen waterzuiveringsinstallatie en biedt 
haar klanten value added logistics aan. Hiervoor werd recent 
geïnvesteerd in een uitbreiding en vernieuwing van de garage en 
in de bouw van een nieuwe logistieke site. In het kader van de 
verdere expansie wenst de directie zich te omringen met een:

www.mervielde.be

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

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

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

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!



DB707746C1

DEVOKON is op zoek naar gemotiveerde

www.devokon.com

INTERESSE?
055 20 87 17 • info@devokon.com
Klein Frankrijkstraat 1, 9600 Ronse

Service Technieker (m/v)

Voor het herstellen van residentiële en industriële poorten.  

Degelijke verloning én servicewagen.

Hoofdmonteur
voor het plaatsen van poorten en rolluiken

Zelfstandige onderaannemers 
montage

Dealers verkoop van onze producten

➞ Sectionale poorten
➞ Industriële en 

winkelrolluiken
➞ Brandwerende rolluiken 

en poorten
➞ Dak- en wandpanelen
➞ Herstellingen  

aan ALLE merken

Service Technieker (m/v)
Voor het herstellen van residentiële en industriële poorten. 

Degelijke verloning én servicewagen.

Hoofdmonteur
voor het plaatsen van poorten en rolluiken

Zelfstandige onderaannemers  
montage

Mekanieker - machine operator
Voor het instellen machine en opstellen matrijzen.

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
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Allround Boekhouder
Gedreven en punctuele medewerker met passie voor cijfers,  
die over het nodige potentieel beschikt om op termijn door te groeien

Bedrijfsinfo: Haven Oostende staat in voor de exploitatie van het havengebied van 
Oostende. Binnen de haven wordt de focus gelegd op 5 pijlers: blauwe economie,  
bulk & project cargo, circulaire industrie, RoRo- en ferrytrafiek en de visserijsector. 
Haven Oostende wil excelleren in nichemarkten met havengebonden activiteiten en 
creëert economische maritieme groei met als doel duurzame tewerkstelling. Voor 
het financiële departement zoeken wij momenteel een (m/v):

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor een nauwkeurige en correcte boekhouding, 
gaande van binnenkomende betalingen tot aan- en verkoopfacturen en debi-
teurenopvolging van Haven Oostende en haar dochterondernemingen • Je verwerkt 
dagelijks de inkomende facturen en creditnota’s, je bereidt betalingsvoorstellen voor 
en maakt facturen op teneinde betalingen correct en tijdig te kunnen verrichten 
• Je staat in voor het opvolgen van het debiteurenbestand en volgt de betaling van fac-
turen op volgens de interne reglementering en binnen de vooropgestelde tijdslijnen, om 
zo de cashflow zo optimaal mogelijk te beheren • Je houdt financiële dagboeken bij met 
het oog op een correcte rapportering • Je staat in voor diverse aangiftes en periodieke 
afsluitingen bereid je minutieus voor, uiteraard rekening houdend met alle wette- 
lijke termijnen • Je neemt een actieve rol op binnen diverse projecten zoals het verder  
digitaliseren van documentflows en procedures • Je rapporteert aan de Financieel  
Manager en de Financieel & Administratief Directeur.
Profiel: • Je bent bachelor in finance/accounting, met een aantal jaren (idealiter 3 à 7 
jaar) werkervaring op je teller, en bent al met verschillende facetten van boekhouding  
en finance in contact gekomen • Je bent cijfermatig sterk, zeer punctueel en gaat 
logisch en methodisch te werk • Je durft zelf initiatief nemen om de doelstellingen 

te bereiken en beschikt over een constructieve en kritische ingesteldheid • Je vlotte 
communicatievaardigheid stimuleert samenwerking en overleg • Je beschikt over een 
grote verantwoordelijkheidszin en een hands-on mentaliteit • Je hebt een goede ken- 
nis van het Nederlands, Engels en Frans • Je kunt vlot overweg met Excel, ERP- en rappor-
teringssystemen • Je hebt een goed inzicht in processen en werkt projectmatig.
Aanbod: • Een boeiende en gevarieerde functie met reële doorgroeimogelijkheden 
binnen een groeiende organisatie in volle ontwikkeling en dit binnen een fascinerende 
omgeving • Een omgeving met ruimte voor initiatief en autonomie waarbij je jezelf ver-
der kan ontwikkelen als professional en waarin collegialiteit, samenwerken, veiligheid 
en kwaliteit belangrijke waarden zijn • Je kan rekenen op een aantrekkelijk verlonings- 
pakket aangevuld met extralegale voordelen in functie van jouw ervaring en compe-
tenties.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online. 
Vragen? Contacteer Sophie Van Kerckvoorde op +32 9 242 53 92.

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



Lokaal bestuur Haaltert zoekt

Projectleider
Openbare ruimte  
B4-B5, contractueel 
Als projectleider Openbare Ruimte bied je technische
ondersteuning aan de teamcoördinator Ontwikkeling
Openbare Ruimte/Infrastructuur. Je staat in voor de
opvolging van werken, van opstart tot oplevering.
Daarnaast controleer je ook de werken. Zo creëren we
een kwaliteitsvolle publieke ruimte.

Interesse ?
Solliciteer ten laatste op 3 maart 2022
www.haaltert.be/vacatures
Solliciteer via www.jobsolutions.be/register/10460-81

Job in Haaltert|

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.

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Goesting in de match 
van jouw leven? 
Goesting in de match 
van jouw leven? 

www.asap.be/nl/jobs/
werken-bij-asap

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?



RYHOVE vzw is een toonaangevend maatwerkbedrijf met vestigingen in GENT en 
MERELBEKE. Meer dan 350 doelgroepmedewerkers zijn dagelijks samen met een 
80-tal omkaderingsleden actief in drie domeinen: (her)verpakking van voedings-
producten, algemeen manueel werk (o.a. montage & grafi sche afwerking) en uitwerk/
enclaves. Ter opvolging wordt uitgekeken naar een:

ALGEMEEN DIRECTEUR (ref 67208) 

• people manager uit een bedrijfsomgeving
• innovatieve visie en commerciële spirit
Als algemeen directeur sta je in voor het dagelijks beleid en de verdere uitbouw 
van een toekomstgerichte organisatie: • strategiebepaling in overleg met het 
bestuursorgaan • aansturing van het managementteam • budgettering en fi nanciële 
supervisie • initiëring en implementatie van veranderingstrajecten o.a.  proces -
optimalisaties, nieuwe technologieën, digitalisering, … • aanwerving van het 
omkaderings personeel • verdere ontwikkeling van de commerciële strategie • 
netwerking en belangenverdediging. Je rapporteert op geregelde wijze aan het 
adviescomité. 

Wie zoeken we? • generalistisch leider met masteropleiding of gelijkwaardig 
door ervaring • vlot communicatief op alle niveaus en met alle betrokken partijen: 
personeel, klanten, stakeholders, … • gedreven door de sociale dimensie maar met een 
uitstekend bedrijfseconomisch inzicht • daadkrachtig en oplossingsgericht manager 
met een empathische basishouding • relevante ervaring in een bedrijfscontext, bij 
voorkeur met productiegerelateerde facetten • a�  niteit met de “werkvloer”.

Dit is wat Ryhove kan bieden: • een zeer veelzijdige managementfunctie met een 
ruime autonomie • talrijke uitdagingen en projecten in de verdere ontwikkeling van 
de onderneming • de unieke kans om economische objectieven te realiseren vanuit 
een sociaal perspectief • een performant personeelsteam • een vlakke organisatie 
met een mensgerichte cultuur • een attractieve remuneratie + diverse voordelen + 

representatieve bedrijfswagen.

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

Interesse? Richt je kandidatuur naar o�  ce@verdonckbv.be 
Meer info? Jos Verdonck, Personeelspsycholoog,  056 53 11 80

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

www.ryhove.be

Financieel Directeur
Decretale graad, klasse 2 
Statutair – Voltijds

Jouw functie: 
Je geeft leiding aan de financiële dienst en bent  
verantwoordelijk voor alle financiële activiteiten van de  
diensten van de gemeente en het OCMW. Verder sta je in  
voor de financiële analyse, advisering en de controle van het  
beleid en draag je bij tot een effectief, efficiënt en zuinig bestuur.  
Je maakt deel uit van het managementteam en rapporteert aan  
de Algemeen Directeur. 

Jouw profiel: 
Je beschikt over een masterdiploma (of een gelijkgesteld diploma dat  
toegang geeft tot een functie op niveau A), de Belgische nationaliteit en een  
rijbewijs B. Voor deze functie beschik je uiteraard over een grondige kennis  
van algemene en specifieke regelgeving, sectorkennis en managementtechnieken. 

Ons aanbod:
Je bruto geïndexeerd maandloon voor deze statutaire voltijdse functie met  
verloning volgens de decretale graden, klasse 2 (geïndexeerd), bedraagt tussen de 
67.051,07 euro en 99.032,68 euro per jaar, aangevuld met extralegale voordelen. 

Interesse? 
Meer informatie en het inschrijvingsformulier vind je in de informatiebrochure op  
www.maarkedal.be/vacatures en www.jobsolutions.be of kan je opvragen bij Julie 
Morbée door een mailtje te sturen naar julie@assolutions.be.   

Solliciteren kan tot uiterlijk 6 februari 2022. 

Dit kan zowel online via www.jobsolutions.be/register/10009-18, als per post aan de 
hand van het inschrijvingsformulier t.a.v. Julie Morbée, A&S Solutions, Kokerstraat 2A,  
9750 Kruisem (datum poststempel of e-sollicitatie telt). Gelieve als bijlage bij 
jouw sollicitatie je cv en motivatiebrief, een kopie van je identiteitskaart, diploma en  
rijbewijs, alsook een uittreksel uit het strafregister (max. 3 maand oud) toe te voegen. 

Lokaal Bestuur Maarkedal werft aan! 
Maarkedal, dat is een bruisende gemeente die kan  
rekenen op een enthousiast en gedreven team van  
medewerkers en een al even geïnspireerde bestuurs-
ploeg. Deze dynamiek brengen we graag naar buiten. 
Voel jij de drang om ons team te versterken? 

CHARLES BEAUMONT NV, gevestigd in EKE, is vooral in Oost- 
en West-Vlaanderen actief als professioneel installateur van 
sanitair en HVAC voor zowel particulieren, bedrijven en openbare 
besturen (nieuwbouw en renovatie). In het kader van een
generatiewissel wordt voor de opvolging uitgekeken naar een

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

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

KMO-BEDRIJFSLEIDER
ingenieur of gelijkwaardig met ervaring in HVAC (ref 126402) 
Na een korte introductie zal je de operationele leiding over het bedrijf nemen 
(15 werknemers): • planning, organisatie en opvolging van de projecten • aansturing van 
de monteurs, techniekers en de bedienden • contacten met klanten-opdrachtgevers, 
studie- en architectenbureaus, aannemers, etc. • o� erte-opmaak (calculaties) en bespreking 
met de opdrachtgevers • leverancierscontacten, aankopen en opvolging van materiaal/
infrastructuur. Je leidt Beaumont in het nieuwe tijdperk van emissievrij verwarmen en 
koelen. Hiertoe werk je nauw samen met een vennoot die mee instaat voor de technische 
projectopvolging.
Profi el: • gedreven entrepreneur met technische kennis van HVAC • relevante ervaring 
in een installatie- of onderhoudsbedrijf of bij een producent • ambitieus ondernemer 
met innovatieve visie op duurzame energietechnieken • vertrouwd met calculaties en 
projectleiding • wonend in West- of Oost-Vlaanderen.

Aanbod: • de uitdaging om autonoom een KMO te runnen • een nichebedrijf actief 
in duurzame technieken • reële groeiperspectieven dankzij een sterke knowhow in 
snel evoluerende sector • solide investeerders met een lange termijnperspectief en 

participatief management • een uitstekend salarispakket + resultaatgebonden voordelen
• bediendencontract of via managementvennootschap.

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

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

Verdonck
Professional Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.
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