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

Ben je gepassioneerd door deze functie?
Voor de volledige functiebeschrijving en een snelle behandeling van je kandidatuur reageer je via 
www.auli.be.

Om onze bijstandsactiviteiten te versterken, zoeken we een: 

• Als Regiocoördinator Wegenwacht stuur je in Brussel een team van een 45-tal wegenwachters aan, die onze 
leden en klanten zo snel mogelijk op weg helpen.

• Op een mens- en taakgerichte wijze coach, motiveer en ontwikkel je je team. Je staat tussen je team en 
beleeft je functie niet als een job maar als een verantwoordelijkheid.

• Je legt de focus op de professionele, veilige en efficiënte werking van de regio door de kwalitatieve en 
kwantitatieve doelstellingen nauwgezet op te volgen: optimale bezetting, naleving veiligheidsvoorschriften, 
retentie, verkoop, orde, klachtenbehandeling …

• De planning van je team en de werkmiddelen (waaronder wagenpark en regionale gebouwen) valt 
eveneens onder jouw verantwoordelijkheid.

Zeg je VAB dan zeg je ook wegenwacht, want elke dag rekenen 
3.000.000 bestuurders op ons voor zekerheid onderweg. Met VAB-
Bijstand, -Rijschool, -Banden, -Tweedehandswagens, -Opleiding 
en tal van andere diensten zijn we een innovatieve voortrekker in 
mobiliteit.

VAB is de grootste mobiliteitsorganisatie van het land, die voor onze 
klanten zekerheid, bescherming en levenscomfort biedt. Zowel 
thuis, onderweg als op reis. We zijn innovatief, staan open voor jouw 
ideeën en hechten veel waarde aan kwaliteit en betrouwbaarheid.

Je maakt deel uit van een dynamische en sterk groeiende 
organisatie met veel expertise en knowhow, waar mensen centraal 
staan. We hebben pakken energie en dat werkt aanstekelijk. We zijn 
doeners, we laten het vooruitgaan, letterlijk en figuurlijk!

Bij VAB gaan we voor uitstekende kwaliteit en service. 

SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

We zoeken ook nog een Ervaren HR Business Partner en een Product Manager.

COÖRDINATOR WEGENWACHT REGIO BRUSSEL 
Organisator en leider van een eigen uitvalsbasis met een belangrijke autonomie in  
een snel evoluerende automobielsector (Ref. 2022/2072)

PRODUCT MANAGER
Groeifunctie in dé mobiliteitsorganisatie (Ref. 2022/2073)

Ben je gepassioneerd door deze functie?
Voor de volledige functiebeschrijving en een snelle behandeling van je kandidatuur reageer je via 
www.auli.be.

Om ons team te versterken, zijn we op zoek naar een:

Via economische data-analyse ontwikkel je expertise in ons productengamma en zet je mee de 
beleidslijnen uit voor de particuliere bijstandsproducten. Kortom, jij neemt een belangrijke rol op bij 
het klaarstomen van dit segment voor de mobiliteit en de klanten van de toekomst.

• Op termijn beheer je de producten op actieve wijze en waak je over de compliance met de wetgeving en de 
operationele excellence.

• Je werkt nauw samen met de verschillende interne stakeholders (sales, klantenservice, bijstandsverleners, 
analisten …) en houdt de vinger aan de pols om steeds over de juiste informatie en data te beschikken.

• Vanuit diepgaande data-analyses onderbouw je het evenwicht tussen een concurrentiële positie en de 
klantentevredenheid, zonder hierbij de rendabiliteit van de producten uit het oog te verliezen. 

• De resultaten van deze analyses link je aan bestaande en toekomstige trends in mobiliteit. Je bent 
in staat hieruit gerichte conclusies voor productinnovatie te distilleren. Je weet deze businesscases te 
onderbouwen en voor te stellen aan het management.

Zeg je VAB dan zeg je ook wegenwacht, want elke dag rekenen 3.000.000 
bestuurders op ons voor zekerheid onderweg. Met VAB-Bijstand, 
-Rijschool, -Banden, -Tweedehandswagens, -Opleiding en tal van andere 
diensten zijn we een innovatieve voortrekker in mobiliteit.

VAB is de grootste mobiliteitsorganisatie van het land, die voor onze 
klanten zekerheid, bescherming en levenscomfort biedt. Zowel thuis, 
onderweg als op reis. We zijn innovatief, staan open voor jouw ideeën en 
hechten veel waarde aan kwaliteit en betrouwbaarheid.

Je maakt deel uit van een dynamische en sterk groeiende organisatie 
met veel expertise en knowhow, waar mensen centraal staan. We hebben 
pakken energie en dat werkt aanstekelijk. We zijn doeners, we laten het 
vooruitgaan, letterlijk en figuurlijk!

Bij VAB gaan we voor uitstekende kwaliteit en service. Het product 
marketing team is de drijvende kracht achter het uitbouwen en beheren 
van een succesvolle productportfolio aan bijstandsproducten (dit zijn onze 
B2C pechbijstand, reisverzekeringen en fietsproducten). 

SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

We zoeken ook nog een Ervaren HR Business Partner en een Coördinator Wegenwacht 
regio Brussel.

Onsterfelijke oneliners uit het bedrijfsleven
De uitspraak ‘Don’t mention the war’ - uit de sitcom Fawlty Towers - schopt het tot de Van Dale. Ook op het werk gebruiken we 
deze zin vaak als een thema opduikt dat je liever niet ter sprake ziet komen. Maar er zijn nog historische oneliners. 

1. THERE’S NO ‘I’ IN TEAM
Deze uitspraak komt uit de sportwereld, waar 
je als team resultaten moet bereiken. Het oud-
ste citaat ervan dook op in de jaren zestig in 
de Amerikaanse krant Daily Review en kwam 
van een pitcher van een honkbalteam. Een be-
kende variant is: ‘Alleen ga je sneller, samen 
kom je verder.’

2. WHERE’S THE BEEF
Deze oneliner kwam uit een tv-campagne van 
Burger King, waarin drie bejaarden een con-
currerende keten bezochten en er hun ham-
burger kregen. De kreet duikt al jaren op in 
het bedrijfsleven. Een businessplan of voorstel 
voor een nieuw product die fundamenteel te-
kort schoten? Vaak kregen ze tijdens een cru-
ciale meeting één vraag: ‘Where’s the beef?’

3. ELK NADEEL HEB ZIJN VOORDEEL
Deze komt van voormalig topvoetballer Johan 
Cruijff, die overigens bekend staat om zijn uit-
spraken die zich situeren tussen genialiteit en 
het intrappen van een open deur. Erg gepast 
voor het bedrijfsleven: ook in moeilijke om-
standigheden kan je iets bereiken.

4. LESS IS MORE
Dit is niet zozeer een uitspraak, maar een hele 
artistieke richting. Al blijft het idee ook in veel 
andere domeinen hangen: met een minimum 
aan middelen kan je het maximale bereiken, 
zoals bij communicatie, productontwikkeling 
of de lengte van teksten.

(WiVi)



AREA SALES MANAGER    
Ambitieuze Business Development Manager  

De uitdaging: • Je neemt een belangrijke bestaande portefeuille over en bouwt die 
verder uit • Je prospecteert naar nieuwe klanten, hoofdzakelijk in Gent-Antwerpen-
Vlaams-Brabant • Je verzamelt marktinformatie, spoort grotere leads en projecten 
op en ondersteunt je klanten bij het binnenhalen van projecten • Je geeft support 
en advies aan de klant tijdens de realisatiefase • Je bent verantwoordelijk voor de 
prijsstelling en het margebeheer • Je maakt deel uit van een sterk salesteam en 
rapporteert rechtstreeks aan de General Manager Belux • Je werkt hoofdzakelijk 
thuis. Soms ben je aanwezig op interne meetings in het hoofdkantoor in Brussel

De perfecte match: • Hogere technische of bouwkundige opleiding • Adviserende 
of commerciële ervaring in een bouwgerelateerde b2b-omgeving • Ervaring met 
het aanbieden van technische oplossingen • Netwerker • Zelfstandig, maar tegelijk 
een teamspeler • Vloeiend Nederlands en Frans of Engels

Het aanbod: • Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en zelf-
standigheid • Financieel gezonde en stabiele werkomgeving, met een ambitieus 
groeiplan • Aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen, zoals een 
bedrijfswagen 

De kennismaking
Wie Schüco zegt, zegt innovatie in de 
bouwsector. Op basis van een wereldwijde 
expertise levert Schüco aluminium systeem-
oplossingen voor ramen, deuren en gevels, 
zowel voor residentiële als niet-residentiële 
projecten. Met zo’n 5.300 medewerkers en 
12.000 partneronder nemingen bedient Schüco 
Aluminium als wereldmarktleider klanten in 
meer dan 150 landen. Schüco Belgium is een 
van de leidende bedrijven in de Belgische markt 
en kende de laatste jaren een stevige groei. 
Om deze groei verder te faciliteren, zoeken wij 
voor hen een:

Meer info? Contacteer Marc Janssen op 011 36 10 79         www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/ 
overzicht-vacatures. De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.
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 www.schueco.com

  Komt er een Belgische ontslaggolf?
Krijgen wij in ons land ook te maken met The Great 
Resignation, zoals in de VS waar een recordaantal 
Amerikanen hun veilige job vaarwel wuifden?

Dat ziet er bij ons niet naar uit. Al-
thans, het ligt hier genuanceerder: 
meer dan de helft (53 procent ) van de 
werknemers zegt meer na te denken 
over hun loopbaan. Dat blijkt uit een 
rondvraag van Antwerp Management 
School (AMS), UGent en B-Tonic bij 
2.286 medewerkers en 327 werk- 
gevers. Dat cijfer van 53 procent is 
stabiel ten opzichte van hun vorige 
bevragingsronde in april 2021. Maar 
het vertaalt zich niet in een actieve 
zoektocht naar werk: 74 procent is hier 
niet (meteen) mee bezig, 21 procent 
kijkt passief uit naar ander werk, 

5 procent is effectief actief op zoek.
Werkgevers moeten dus vooralsnog 
niet vrezen dat corona, samen met de 
huidige krapte op de arbeidsmarkt, 
tot een piek in hun verloop leidt. Dat 
Belgen niet graag van job wisselen 
heeft, volgens professor Ans De Vos 
van AMS, het voordeel dat het als 
werkgever ook loont om te investe-
ren in de ontwikkeling en het mentaal 
welzijn van mensen. “De kans is heel 
groot dat die investering zal rende-
ren, en mogelijk medewerkers zelfs in 
staat stelt om de pandemie positief te 
verteren”, stelt De Vos.  (WiVi)

Virtuele Jobbeurzen
Ontmoet tientallen rekruterende bedrijven in jouw regio van thuis uit.

Check onze beurskalender! 
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De snelste weg naar een job in 
de publieke of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Verdonck
Professional Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.
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