
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)

Vanden Avenne Commoditi es is 
gespecialiseerd in de trading en 
distributi e van landbouwgrond-
stoff en voor food-, feed- en biofuel-
producti e. Ons innovati ef familie-
bedrijf realiseert als marktleider 
een omzet van ruim 1,1 miljard 
euro. Dagelijks stellen 32 collega’s 
kwaliteit, service en dienstverle-
ning voorop in een horizontale 
structuur met een no-nonsense 
mentaliteit. Omwille van onze 
duurzame groei, willen we ons 
gedreven team in Kortrijk graag 
versterken met twee bekwame 
medewerkers (m/v):

LOGISTIEK PLANNER
 FUNCTIE: 

• Verantwoordelijk over de volledige organisati e & coördinati e.
• Vlekkeloze planning bij het transport van de logisti eke dienst.
• Dagelijks contact met internati onale klanten, leveranciers en 
logisti eke serviceproviders.
• Service- en kwaliteitsgerichte aanpak van de logisti eke afwikkeling.
• Vlott e samenwerking met een team van gemoti veerde collega’s.

 PROFIEL: 
• Bachelor- of masterdiploma en een relevante werkervaring.
• Echte teamplayer met zin voor initi ati ef.
• Oplossingsgerichte en effi  ciënte denker.
• Nauwe samenwerking met medewerkers van andere diensten.
• Betrouwbare back-up voor jouw collega’s.
• Vlott e professionele communicati e N/F/E.
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 AANBOD: • Een fullti me job vol afwisseling en verantwoordelijkheid met een aangename bedrijfscultuur. • In deze historisch, fi nancieel gezonde 
onderneming zijn alle tools aanwezig om professioneel te kunnen werken en groeien. • Je krijgt een boeiende opleidingsperiode, aantrekkelijke 
salarisvoorwaarden en extralegale voordelen volgens jouw inzet en prestati es.

INTERESSE? Stuur je cv met moti vati e naar info@ago.be. Meer info nodig? Bel naar 056 22 80 64.

Deze vacature vind je ook op www.ago.be. Wij garanderen een discrete en snelle behandeling van jouw kandidatuur. 
De selecti e gebeurt in exclusieve samenwerking met AGO Internati onal.

SALES TRADER
 FUNCTIE: 

• Opbouwen langetermijn & solide relati es met klanten.
• Accuraat adviseren en up-to-date houden m.b.t. veranderingen.
• Meedenken met de klant en correcte oplossingen op maat leveren.
• Acti ef deelnemen aan onderhandelingen, closing contracten en 
logisti eke opvolging.
• Opvolgen interne processen en systemen, rekening houdende met procedures.
• Opvolgen evoluti es, inspelen op trends en detecteren van nieuwe markten.

 PROFIEL: 
• Bachelor- of masterdiploma en een relevante werkervaring.
• Geboren onderhandelaar en creati ef commercieel talent.
• Creëren meerwaarde door een sterke overtuigingskracht.
• Vlott e, asserti eve en doelgerichte persoonlijkheid.
• Analyti sch, professioneel en resultaatsgericht.
• Uitstekende communicati eve vaardigheden N/F/E.

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

WERKBEGELEIDER - COACH LOGISTIEK
• “hands-on “ organisator uit logistiek of productiebedrijf (ref. 115 612)

Na een grondige introductie zal je in duo met een ervaren collega instaan voor: • een opti-
maal verloop van de dagelijkse transporten (interne en extern transport), de goederenfl ow 
in en uit magazijn, stockage, … • de werkorganisatie voor een 25-tal logistiek medewer-
kers, 2 dispatchers en een wagenpark van 6 vrachtwagens • de coaching en begeleiding 
aan de medewerkers op de werkvloer • de organisatie van de dispatching • de planning 
van de ophalingen in 23 gemeenten • het beheer van het wagenpark.

Profi el: • een sociaal geëngageerde en enthousiasmerende leider • praktische coach 
op de werkvloer • bachelor of gelijkwaardig door ervaring • met sterke interesse voor
logistiek en transport.

Aanbod: • een brede functie in de aansturing van mensen • de kans om mee te werken 
aan de creatie van maatschappelijke meerwaarden o.a. tewerkstelling, hergebruik, … • een 
stabiele organisatie waarin een goede work-life balance centraal staat • stabiel dagwerk 

en marktconforme loonvoorwaarden.

dekringwinkelmidwest.be

De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen vzw
biedt als social profi t bedrijf kansen aan mensen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zijn actief 
in Kringwinkels, horeca en mobiliteit en stellen een 
200-tal personeelsleden tewerk. Voor de logistieke 
zetel in INGELMUNSTER zoeken wij een:

Provincie West-Vlaanderen zoekt een nieuwe collega 
voor het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist

POETSVROUW / POETSMAN
Je bent een enthousiaste, gedreven poetser.
Je vindt het fijn om orde te scheppen.
Je kan zelfstandig werken en weekendwerk is geen probleem.

Ons aanbod
• Een contract van onbepaalde duur (voltijds of deeltijds).
• Een aantrekkelijk salaris volgens de wettelijke barema’s.
• Vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques. 
• Voor woon-werkverkeer reis je gratis met het openbaar 

vervoer of kun je een fietsvergoeding bekomen.

Interesse? Surf naar www.west-vlaanderen.be/vacatures voor de 
aanwervingsvoorwaarden en extra informatie omtrent de selectieprocedure. 
Solliciteren kan tot en met 30 januari 2022.

Heb je nog vragen over deze vacature, mail dan naar vacatures@west-vlaanderen. be 
of schrijf je in voor het infomoment op 25 januari (16u30) in het Zwin Natuur Park via 
vacatures@west-vlaanderen.be.

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

Verdonck
Professional Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.



bedankt alle organisaties die samen 
met ons          hebben gesteund!



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// 

Maintenance Manager
Onze klant VULKOPRIN (www.vulkoprin.be), 
gelegen te Tielt, ontwerpt en produceert hoog-
kwalitatieve (zwenk)wielen, rollen en banden 
van de hoogste kwaliteit (ISO 9001). De sterk 
geïntegreerde productievestiging met precisie-

machines en doorgedreven automatisering is geïnspireerd op het Toyota Productiesysteem. Aandacht 
voor milieu en duurzaamheid staan hierbij hoog in het vaandel (ISO 14001 ). Deze dynamische famili-
ale KMO realiseert met zijn 120 medewerkers een omzet van 20,5 mio euro. 
Momenteel wordt uitgekeken naar een dynamische MAINTENANCE MANAGER (m/v/x):   

FUNCTIE: • Als Maintenance Manager coach en motiveer jij jouw team van mecaniciens en 
elektriciens (6-tal in totaal) en slaag jij erin hen naar een hoger niveau te tillen. • Via ons onderhouds-
management systeem plan jij de onderhouden in (preventief en curatief), verdeel je de taken onder 
jouw medewerkers en zie je erop toe dat alles correct gebeurt volgens de geldende kwaliteits- en 
veiligheidsrichtlijnen. • Je denkt mee over optimalisaties en innovaties van ons machinepark zodat 
het rendement kan verhoogd worden (‘meten is weten’) en stilstanden tot een minimum beperkt. • Tot 
slot spring je zelf bij in acute onderhoudsinterventies en zorg je voor een performant stockbeheer.

PROFIEL: • Je beschikt over een technisch Bachelor diploma (of gelijkw. door ervaring) en 
kan idealiter reeds enkele jaren leidinggevende ervaring voorleggen. • Je bent een echte people 
coach die anderen goed aanvoelt en er zo in slaagt hen mee te krijgen in jouw verhaal. • Je staat 
technisch-analytisch sterk en hebt praktische kennis van pneumatica, hydraulica en elektriciteit. 
• Je bent ambitieus maar ook hands-on ingesteld en hecht continu belang aan kwaliteit en veiligheid. 
• Je houdt het hoofd koel in acute probleemsituaties en getuigt van initiatief en resultaatgerichtheid 
in het zoeken naar oplossingen 

AANBOD: • Een zeer uitdagende technische omgeving (lasrobots, zaagmachines, persen, lijm-
machines, draaibanken, …) en ruimte om eigen initiatieven te ontwikkelen. • Een ambitieuze, professi-
onele West-Vlaamse familiale KMO met een no-nonsense bedrijfsmentaliteit.

HR Flux - Strategic Recruitment & HR Services www.hr� ux.be

INTERESSE? 
Mail vandaag nog jouw cv naar info@hr� ux.be
met vermelding van deze functie.
Je mag rekenen op een discrete behandeling 
van jouw kandidatuur. Deze vacature wordt exclusief door 
HR Flux behandeld. Voor meer info bel 056 42 48 42 
tijdens kantooruren en zaterdagvoormiddag.

Careers 
in motion

HR Flux Kortrijk Waterpoort 5  • 8500 KORTRIJK • T +32 56 42 48 42

HR Flux Gent Kerkstraat 108 •  9050 GENTBRUGGE  • T +32 56 42 48 42

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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Senior Mechanical Design Engineer
Technisch polyvalente en innovatieve ingenieur

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

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

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

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

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

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

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



Our client is an industrial group based 
in Mouscron. The complementarity of 
the acti viti es and producti on processes 
make this company a strong player in 
the market. Due to strong expansion,
we are recruiti ng two experienced 
employees (m/f) for immediate entry 
into service:

CHIEF OPERATING OFFICER
 FUNCTION: 

•  Responsible for the coordinati on, follow-up, and management of the daily policy.
•  Providing a clear framework, creati ng a shared vision and ensuring that agreements are respected.
•  Ensuring that the predefi ned KPIs are achieved.
•  Analysing the producti on processes, and mapping out bott lenecks and P&L.
•  Making proposals that lead to the opti misati on of operati onal effi  ciency and performance.
• Developing a close-knit team, in which you can coach and moti vate your team as a passionate 
 people manager.
•  You report directly to the CEO.

 PROFILE: 

•  Bachelor’s degree or higher in Engineering or a technically relevant educati on.
•  Experience in a producti on environment is a must.
•  People manager with a strong sense of responsibility.
•  Affi  nity with change processes and a future-oriented vision.
• Analyti cal, criti cal and results-oriented.
•  Fluent in French and a practi cal knowledge of Dutch and English.

INTERESTED? Interested in these positi ons with responsibility? Send your CV with a cover lett er to info@ago.be. Need more info? Call +32 (0)56 22 80 64
We guarantee a discrete and fast treatment of your applicati on. The selecti on is made in exclusive cooperati on with Ago Internati onal.

HR MANAGER
 FUNCTION: 

•  Taking responsibility for the company’s HR strategy.
•  Coordinati ng HR aspects such as recruitment, training, personal development of employees, evaluati on interviews and retenti on.
•  Point of contact for staff  and ensuring clear communicati on about all HR-related changes and informati on.
•  Together with your team, you assist the management and you respond quickly to the needs of the staff .
•  Detecti ng both training opportuniti es and possible opti misati ons.

 PROFILE: 

•  Combining a relevant Master’s degree with proven work experience in a similar role.
•  Passionate and driven people manager.
•  Communicate in a correct way to both internal and external stakeholders.
•  Result-oriented and use your drive to conti nuously opti mise the existi ng HR strategy.
•  Strong organisati onal and empathic skills.
•  Communicate fl uently in Dutch, French and English.

 OFFER: 

• You will be working in a strong family-owned company with an open communicati on and a no-nonsense approach.
•  You will enjoy a competi ti ve salary package supplemented with extra-legal benefi ts.

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 DELVA SHOPPING nv met vestigingen te IEPER, DISMUIDE en VEURNE heeft 
als familiebedrijf een stevige reputatie bij zowel de professionele vakman
als bij doe-het-zelf-klanten. Wij zijn gekend voor een kwalitatief aanbod, 
klantvriendelijke service en een unieke winkelbeleving. Voor onze nieuwe 
kantoren te VEURNE zoeken wij een:

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

DIENSTHOOFD AANKOOPADMINISTRATIE ref 69010   
In nauwe samenwerking met de familiale directie word je verantwoordelijk voor de 
administratie verwerking van alle aankopen in de winkel (aanmaken van nieuwe artikels - 
verwerken van orderbevestigingen, prijslijsten en leveringen - de factuurcontrole - probleem-
opvolging bij leveranciers - verwerking inventaristellingen - …) • Dagelijks overleg met winkel-
verantwoordelijken • De werkorganisatie, verlofplanning en aansturing van 2 administratieve 
bedienden.
Profi el: • cijfermatig master of gelijkwaardig door ervaring • met leidinggevende ambitie 
• punctueel en cijfermatig sterk • IT-minded • grondige kennis Excel

BEDIENDE AANKOOPADMINISTRATIE ref 69011

Na een grondige inwerkperiode zal je samen met een ervaren collega instaan voor de administratie 
ondersteuning aan winkelbedienden en verwerking van alle aankopen in de winkel (aanmaken van 
nieuwe artikels - verwerken van orderbevestigingen, prijslijsten en leveringen - de factuurcontrole 
- probleemopvolging bij leveranciers - verwerking inventaristellingen - …)
Profi el: • administratief bachelor met veelzijdige interesse • nauwkeurig en cijfermatig sterk • vlot 
met ICT-tools • grondige kennis Excel

Aanbod: • veelzijdige spilfuncties in  nauw contact met de directie en de winkelverantwoordelijken
• een familiale teamspirit • een goed georganiseerd winkelbedrijf met een performant 

personeelsteam • een aantrekkelijk uurrooster (geen weekendwerk) • motiverende salaris-
voorwaarden (te bespreken).

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

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



ADMINISTRATIEVE SPILFIGUUR
met commerciële spirit • méértalig N/F/E (ref 129 101) 

Na een grondige introductie word je het centraal aanspreekpunt voor de interne opvolging van 
de verkoop (nationaal/internationaal): • administratieve verwerking en opvolging van de bestel-
lingen • transportorganisatie en afspraken i.v.m. leveringen • onthaal van chau � eurs • administra-
tieve opvolging bij ophaling van goederen en levering van grondsto � en • ondersteuning van de 
verkoopverantwoordelijke bij de opmaak van prijslijsten, o� ertes, … • aankoop van verpakkingen 
en stockopvolging. Hiertoe werk je dagelijks nauw samen met de familiale bedrijfseigenaars.

Profi el: • vlot communicatief bachelor of gelijkwaardig door ervaring • ondernemend en initia-
tiefrijk persoon met groei-ambities • administratief vaardig en cijfermatig sterk • a�  niteit met de 
agrarische sector is een pluspunt.

Aanbod: • een zéér veelzijdige job met continue contacten • een familiale KMO met een hechte 
teamspirit • een sterk expansieve onderneming dankzij continue investeringen in geautomati-
seerde productie • een nichebedrijf met een wereldwijde reputatie • competitieve loonvoor-

waarden + diverse voordelen.

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

Vertrouwd met de agrarische sector?
RANSCHAERT BV, gevestigd in TIELT, is een ambiti-
eus en sterk groeiend producent van hoogkwalitatieve, 
milieuvriendelijke meststo� en. Wij verdelen onze produc-
ten wereldwijd en zoeken voor de interne opvolging een: 

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

Volg ons opfi
Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

www.verdonckbv.be

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.

Onze klant, een familie-
bedrijf met meer dan 
40 jaar ervaring, is een 
belangrijke speler op het 
gebied van verwerking 
tot grondstoffen. De 
firma, gevestigd met 
de hoofdzetel in Kortrijk 
is marktleider in zijn 
segment. 

Voor de versterking
van ons team en ter 
uitbreiding zijn we op 
zoek naar een (m/v):

OPERATIONS MANAGER (M/V)
 FUNCTIE: 

Als Operati ons Manager heb je de eindverantwoordelijkheid en dagdagelijkse leiding.
• Verantwoordelijk voor het bewaken van de planning en dagelijkse werkorganisati e.
• Superviseren, coördineren en moti veren van de producti eoperatoren.
• Opti malisati e van de producti ewerking en oplossingsgericht meedenken.
• Organisati e transportplanning met interne en externe partners.
• Preventi ef en curati ef onderhoud van het machinepark.
• Naleven en opvolgen van de veiligheids- en kwaliteitsregels.
• Analyse en implementati e initi ati even voor conti nue verbetering.
• Beheer van het magazijn en controle op stockbeheer.
• Nauw contact met klanten en afnemers.
• Rapportage (o.a. producti ecijfers) rechtstreeks aan de directi e.

 PROFIEL: 

• Sterke technische interesse met hands-on ingesteldheid.
• Gedreven, ervaren en moti verende peoplemanager.
• Analyti sch en probleemoplossend denkvermogen.
• Inzicht in proces- en onderhoudstechnieken.
• Oog voor veiligheid, kwaliteit en orde.
• Professionele communicati e in N/F.

 AANBOD: 
• Uitdagende job als spilfiguur bij het management.
• Een dynamische, familiale werkomgeving binnen een ambitieuze en innovatieve 
 organisatie.
• Persoonlijk initiatief, ondernemerschap en verantwoordelijkheid worden gestimuleerd.
• Sterke competitieve verloning aangevuld met diverse extralegale voordelen.

INTERESSE? Stuur je cv met moti vati ebrief naar info@ago.be Meer info nodig? Bel naar 056 22 80 64.
Wij garanderen een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur. De selecti e gebeurt in exclusieve 
samenwerking met Ago Internati onal.

VG
.4

6/
B 

- L
id

 v
an

 F
ed

er
go

n 
- B

A
 A

A
05

.0
80

 - 
W

.R
S1

06
8

MOMENTS FURNITURE GROUP nv ontwerpt, produceert 
en commercialiseert state-of-the art zorg  meubilair en 
medische hulpmiddelen voor de zorgsector. Voor de 
hoofd  zetel in INGELMUNSTER zoeken wij een: 

VERANTWOORDELIJKE 
ASSEMBLAGE & MAGAZIJN
spilfi guur tussen tussen productie en magazijn (ref 106 409)

Je wordt het centraal aanspreekpunt en de eindverantwoordelijke voor alle assemblages, 
de eigen productie en de magazijnactiviteiten. Hiertoe sta je dagelijks in voor: • de controle 
op de materiaaltoelevering • de praktische werkorganisatie • de werkinstructies voor de 
gespecialiseerde arbeiders (25 wkn) • de opvolging van alle magazijnbewegingen en de 
magazijn organisatie • de kwaliteitscontrole op onderdelen en eindproducten • de supervisie 
over de machines/materialen • de contacten met externe diensten voor het technisch 
onderhoud. Je rapporteert rechtstreeks aan de directie.

Profi el: • technisch ma/ba of gelijkwaardig door ervaring • communicatief en 
enthousiasmerend • minstens initieel leidinggevende ervaring • talentvol organisator met 
helikopterview op de werkvloer • praktische problem solver met goed technisch inzicht.

Aanbod: • een zeer veelzijdige groeifunctie met ruime autonomie • een fi nancieel gezonde 
onderneming met een jonge bedrijfscultuur • een expansief nichebedrijf dankzij een 

innovatief en kwalitatief productengamma • uitstekende loonvoorwaarden + voordelen 
(te bespreken).

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

TEAMS ENGINEER
Na een grondige interne opleiding zal je actief meewerken aan de implementatie van nieuwe 
projecten bij bedrijven en overheidsinstellingen. Als specialist in digitale transformatie zal je 
Teams Oplossingen genereren bij onze klanten.

We willen graag kennis maken als jij: • leergierig master of bachelor • goede basiskennis van 
informatica en datacommunicatie • de ambitie om uit te groeien tot expert • communicatief en 
klantgericht.

Wat we jou te bieden hebben: • een West-Vlaams topbedrijf gekend voor een unieke knowhow 
in bedrijfscommunicatie • een innovatieve werkomgeving • een open en informele bedrijfscultuur 
met aandacht voor een goede work/life-balance • ruimte voor een eigen ontwikkelingsparcours

• een competitief salarispakket + diverse voordelen.

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

Hanssens ontwikkelt geïntegreerde communicatieoplossingen voor bedrijven en lokale 
overheden in West- en Oost-Vlaanderen. Als specialist in communicatietechnologie kennen 
wij een sterke groei. In het kader van onze verdere expansie en verhuis naar een nieuw 
kantorencomplex in ROESELARE (Hof Ter Weze 4) versterken wij het team met:

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

hrm@deputter.co
T: +32-3-320.87.87

REKRUTERING VIA MEDIA
EXECUTIVE / DIRECT SEARCH

Deel je onze passie?

Ontdek boeiende vacatures binnen
Transport, Logistiek en Automotive

www.deputter.co/jobs
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