
Het lokaal bestuur Kraainem streeft ernaar een organisatie te zijn die kwali-
teit aflevert, een hoge output heeft en deze kan realiseren binnen een goede 
mentaliteit en een positieve bedrijfscultuur, gekenmerkt door de waarden 
positiviteit, respect, innovatie en kwaliteit.

Heb jij zin om samen te werken met enthousiaste, innovatieve en positieve 
collega’s? Hecht je ook belang aan de modernisering van de overheid en wil 
je graag een bijdrage leveren aan een positieve beeldvorming van Kraainem, 
een gemeente in volle verandering en vernieuwing? Vind je ook dat plezier 
maken op de werkplek erbij hoort? Dan kijken wij uit naar jouw kandidatuur!

Deskundige burgerzaken 
Statutair – A1a-A3a – voltijds
Functie
• Vanuit een backoffice-functie sta je in voor de behandeling van 

dossiers burgerzaken met (te verwerven) specialisatie in de dossiers 
vreemdelingenzaken. 

• Je volgt de relevante wetgeving burgerzaken nauwgezet op en je 
ondersteunt jouw collega’s op het vlak van kennis en procedures. 

• Je zorgt er mee voor dat de werkzaamheden van team burgerzaken 
efficiënt verlopen en je staat mee in voor voortdurende verbetering van 
de werking.

Profiel
• Je hebt een masterdiploma.
• Je hebt grondige kennis van de wetgeving (administratief en burgerlijk 

recht, kieswetgeving, wetgeving vreemdelingenzaken …) of je bent 
bereid om je daarin te verdiepen. 

• Je hebt een neus voor opportuniteiten tot verbetering en je enthousiasme 
werkt aanstekelijk!

Omgevingsambtenaar/Architect 
Statutair – A1a-A3a – voltijds
Functie
• Je bent verantwoordelijk voor de behandeling van omgevings-

vergunningen en voor de ontwikkeling van een langetermijnvisie op het 
vlak van ruimtelijke ordening, al dan niet in samenwerking met externe 
studiebureaus (GRS, RUP …). 

• Je formuleert deskundig advies ter voorbereiding van de beslissingen 
van het college en de gemeenteraad. 

• Je geeft vorm aan de toekomstige structuur van de afdeling en de 
samenstelling van het team.

Profiel
• Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in de richting van architectuur.
• Je beschikt over een relevante aantoonbare beroepservaring van 

minstens twee jaar. 
• Je bent een kei in planlezen en kan overweg met diverse vakspecifieke 

databestanden en tekenprogramma’s.
• Je kan een team leiden en beschikt over communicatieve, sociale en 

change skills.

Aanbod
• Bezoldiging volgens salarisschaal A1a-A3a: min. brutomaandsalaris = 

3233,44 euro (0 jaar ervaring) en max. brutomaandsalaris = 5031,43 
euro (24 jaar ervaring).

• Alle relevante ervaring wordt meegerekend.
• Maaltijdcheques van 8 euro, gratis hospitalisatieverzekering (basis-

premie).
• Fietsvergoeding of terugbetaling abonnement openbaar vervoer voor 

woon-werkverkeer.
• Flexibel uurrooster, gunstige vakantieregeling (voor een volledig 

kalenderjaar 30 vakantiedagen, 14 feestdagen).
• Telewerk op regelmatige basis is een mogelijkheid.
• Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar.

Interesse
Solliciteren kan tot en met 20 februari 2022 via  
motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. 
Jouw sollicitatie dient de volgende documenten te bevatten:
• Cv opgesteld in het Nederlands.
• Motivatiebrief opgesteld in het Nederlands.
• Kopie van je diploma op masterniveau of gelijkgesteld, behaald in het 

Nederlandstalig onderwijs. Indien je een diploma in het Franstalig of 
anderstalig onderwijs hebt behaald, is een Selor 
attest art. 7 niveau 1/A met bewijs van de kennis 
van het Nederlands een vereiste.

• Uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud).

Heb je nog vragen alvorens te solliciteren? 
Neem gerust contact op met Jeroen 
Smeulders, Director Public & Non-Profit bij 
Motmans & Partners via 011 30 35 06 of 
jeroen.smeulders@motmansenpartners.be.

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.

NOTARISKANTOOR LODE LEEMANS, met familiaal karakter, landelijk 
gelegen te Sint-Pieters-Leeuw, op een boogscheut van Brussel, is op zoek naar 
een voltijds 

NOTARIEEL MEDEWERKER (m/v)
FUNCTIEOMSCHRIJVING:
- Je beheert zelfstandig dossiers in diverse notariële materies.
PROFIEL:
-   Ervaring in het notariaat of in de juridische wereld is een pluspunt, maar 

zeker geen must. Belangrijker dan ervaring en diploma, is je attitude, 
motivatie en de wil om te leren.

-   Je bent goed tweetalig Nederlands-Frans, zowel mondeling als schriftelijk.
-  Je hebt een cliëntvriendelijke en positieve ingesteldheid en bent discreet 

in de omgang. 
AANBOD:
-  Je komt terecht in een klein, familiaal team met toffe collega’s.
-  We dompelen je onder in de notariële wereld en leren je graag de knepen 

van het vak.
-  Er is steeds parkeermogelijkheid.
-  We bieden je een voltijds contract met een goede verloning gekoppeld aan 

je kennis en ervaring.
-  Extralegale voordelen: hospitalisatie- en groepsverzekering +  

maaltijdcheques + ecocheques.
-  Je geniet alle groeimogelijkheden en woont regelmatig bijscholingen bij.
-  Plaats van tewerkstelling: Notaris Lode Leemans, Gaspeldoornlaan 27, 

1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Zin om kennis te maken? 
Mail ons met motivatiebrief en C.V.  
naar lode.leemans@belnot.be  
Heb je vragen? Aarzel niet ons te  
contacteren op het nummer 02/377.19.85. LODE LEEMANS

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



PI voert acties en campagnes om werkgevers te sensibiliseren ter 
voorkoming van arbeidsongevallen en gezondheidsschade van 
uitzendkrachten op de werkplek. Het team van PI staat dagelijks in 
contact met haar leden uitzendbureaus via werkgroepen, events 
en opleidingen. PI deelt haar kennis en informatie via social media 
en haar websites www.p-i.be, www.werkpostfiche.be en  
www.ikbenjobstudent.be. 

Eisen voor deze functie: 
Je bent creatief en oplossingsgericht en je voelt je thuis in een 
team dan ben je zeker voor PI de geschikte werknemer.  Wil je 
graag bijleren en je kennis delen?  Je schrijft vlot korte teksten en 
adviezen, je kan wetteksten duidelijk herformuleren. Dan kan PI 
zeker iets voor je betekenen.

Wat wij u kunnen bieden:
•  Een marktconform loonpakket met extralegale voordelen als 

maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering.
•  Een stimulerende job in een dynamische en aangename werk-

sfeer. Onze kantoren zijn gevestigd in Brussel, in de gebouwen 
van Thurn & Taxis.

•  Een flexibele werkorganisatie met de mogelijkheid om twee 
dagen per week thuis te werken.

Preventie en Interim (PI) wenst als Centrale Preventiedienst 
voor de Uitzendsector haar team te versterken met een 

MEDEWERKER PREVENTIE
Preventie en Interim (PI) is de Centrale 
Preventiedienst voor de Uitzendsector en heeft een 
belangrijke rol in het beschermen van welzijn van 
uitzendkrachten.  

Interesse? Stuur dan uw cv en motivatiebrief ter attentie van 
Marijke Bruyninckx via e-mail naar kdp@p-i.be.

formaat totale advertentie 94mm x 108mm
formaat wit vlak: 85mm x 91mm

Gemeente Hooglede heeft 
momenteel vacatures voor:

Stel je kandidatuur 
tegen ten laatste 
17 november 2021. 

Stel je kandidatuur 

Technisch assistenten 
2 VTE technisch assistent groendienst
1 VTE specialisatie openbare werken
1 VTE polyvalent technisch assistent

Gemeente Affl  igem heeft momenteel vacatures  (M/V/X) voor: 

Reageer ten laatste op vrijdag 04 februari 2022. 
De volledige vacature kan u vinden op werkenbijdeoverheid.be.

Op zoek naar een 
boeiende job bij de 
overheid ? 

Werkenbijdeoverheid.be 
biedt je wekelijks nieuwe jobs bij de 
overheid, ook in je regio.

Stel je kandidatuur 

17 november 2021. 

Stel je kandidatuur 

biedt je wekelijks nieuwe jobs bij de 17 november 2021. biedt je wekelijks nieuwe jobs bij de 17 november 2021. 

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)

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 GWENDOLINE DEFLEM, 
MEDEWERKER DIENST HRM

Abdij, Averbode



Wat hebben wij jou te bieden?
• Flexibele en glijdende werkuren

• 35 verlofdagen

• Maaltijdcheques (8 euro) en                 

ecocheques

• Hospitalisatieverzekering en            

fietsvergoeding

Het lokaal bestuur Rotselaar zet in op  
kwalitatieve dienstverlening en breidt 
de dienst Omgeving uit.  
Word jij een van onze twee nieuwe  
deskundigen omgeving? 
 
Voltijds, B1-B3 

Salaris tussen: €2.611-€4.400

Meer info?
rotselaar.be/vacatures

Solliciteren kan 
t.e.m. 06/02/2022

Wat heb jij ons te bieden?
• Je behandelt dossiers binnen  

omgeving, wonen en milieu.

• Je adviseert burgers, externe  

organisaties ...

• Je beoordeelt omgevingsdossiers.

www.overijse.be/jobs

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

JEAN-PIERRE WOLLANDERS  
TECHNISCH ASSISTENT BEHEER 
EN ONDERHOUD GEBOUWEN

Wij zoeken:

Op zoek naar 
een job met pit?

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

JEAN-PIERRE WOLLANDERS  
TECHNISCH ASSISTENT BEHEER 
EN ONDERHOUD GEBOUWEN

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

JEAN-PIERRE WOLLANDERS  
TECHNISCH ASSISTENT BEHEER 
EN ONDERHOUD GEBOUWEN

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

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

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

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

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)

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

Check onze beurskalender! 

Verdonck
Professional Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.
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