
Indien één van deze opportuniteiten jou aanspreekt, reageer dan snel en mail naar jobs@christeyns.com

www.christeyns.com

Christeyns NV in Gent, werd  70 jaar geleden 
opgericht, en is inmiddels uitgegroeid tot een 
internationaal georganiseerde detergenten 
en chemicaliën groep met meer dan 900 
medewerkers, actief in meer dan 30 landen, en 
een omzet van meer dan 350 miljoen euro.  De 
combinatie van een sterke positionering als 
business partner op de B2B markt, en een reeks 
geslaagde overnames, heeft ervoor gezorgd dat 
Christeyns een internationale speler is geworden 
in de top van de markt. De producten van het 
bedrijf vinden hun afzet in o.a. de professionele 
markt van de industriële wasserijen, de 
oleochemie, de voedingsindustrie, ...

De afdeling Professional Laundry is marktleider 
in West Europa en in België. Deze positie werd 
verworven door een sterke servicegerichtheid 
en een continu doorgedreven research inzake
nieuwe technologische ontwikkelingen.

Om de permanente groei verder te kunnen
garanderen, is Christeyns op zoek naar (m/v/x):

ACCOUNT MANAGER
ANTWERPEN-LIMBURG

De functie:

• Je staat in voor het uitdiepen van onze relatie met de professionele wasserijen in 
de regio, naast het genereren van nieuwe relaties bij een aantal prospecten. 

• Je begeleidt projecten m.b.t. de waskwaliteit bij klanten, en staat in nauw overleg 
met het technologisch departement om vragen op de markt  van een degelijk 
onderbouwd antwoord te voorzien.

• Je staat in voor het genereren van nieuwe relaties bij een welomlijnd aantal 
prospecten, waar je met jouw vakkennis en technische bagage, de uitdagingen 
vertaalt in concrete Christeyns-toepassingen. 

• Je volgt de technische evoluties op de markt en binnen de Christeyns groep, je 
neemt deel aan de technische trainingen binnen de Christeyns Academy.

• Je rapporteert aan de Operations Director België, met wie je in een aanvangsfase 
overlegt omtrent de lange termijn samenwerkingen die je initieert.

Jouw pro� el: 

• Je hebt een opleiding op hoger technisch niveau, met een basis scheikunde of 
textiel. 

• Je hebt een eerste werkervaring achter de rug.

• Je woont bij voorkeur in de regio Antwerpen-Limburg.

• Je houdt van autonomie en commerciële uitdagingen.

PROCESINGENIEUR HIGH TECH 
CHEMIE ANTWERPEN-LIMBURG

De functie:

• Je bent in eerste instantie verantwoordelijk voor het opvolgen van de waspro-
cessen en installaties bij onze Belgische klanten.  Je registreert de verschillende 
parameters en rapporteert die aan de accountmanager, interne specialisten en 
klanten. 

• Na een gedegen intern opleidingstraject word je vertrouwd gemaakt met 
wasprocessen,  doseerinstallaties,  en de verschillende Christeyns systemen en 
producten. Na verloop van tijd verricht je ook preventieve ingrepen op het vlak 
van onderhoud en ondersteun je de opbouw van projecten bij de klantn. 

• Je groeit op termijn uit tot een  business partner voor de klanten. Je neemt deel 
aan commerciële meetings, samen met de accountmanager, maar je identi� ceert 
ook optimalisatiemogelijkheden op het vlak van automatisering en rationalisatie. 

• Je rapporteert aan de Operations Director  België, en maakt deel uit van een team 
van applicatiespecialisten.

Jouw pro� el: 
• Je hebt een hogere technische opleiding genoten, of bent gelijkwaardig door 

ervaring.
• Je hebt professionele kennis van het Frans.
• Je hebt een eerste ervaring achter de rug in een professionele en technische 

omgeving.

Aanbod:
• Een stabiel bedrijf dat permanent groeit en evolueert. 
• Technisch commerciële functies op niveau in een stabiele markt.
• Mogelijkheid om te werken vanuit een home o�  ce. 
• Werken bij de marktleider in Europa en België.
• Een job met afwisseling tussen technische en commerciële aspecten. 
• Een degelijk verloningspakket. 

Tectum Group, expert in daken, gevels en balustrades, is de voorbije jaren sterk gegroeid en de 
strategie voor de komende jaren is eveneens gebaseerd op heel wat ambitieuze plannen. De context 

van constante vernieuwing en de daarmee gepaard gaande veranderende processen, zorgen voor een 
uitdagende en boeiende opdracht voor een Business Process Analyst. In deze functie volg je bestaande 

processen op en stuur je bij waar nodig. Word jij enthousiast van deze boeiende job en spreekt de 
bouwsector jou aan? Dan ben jij misschien wel de persoon die wij zoeken! 

• Je ondersteunt onze interne klanten op vlak van 
verschillende key applicaties.

• Je volgt bestaande processen op en stuurt bij waar nodig.
• Je staat in voor de user acceptance testing.
• Je werkt deelprojecten uit en volgt deze verder op.
• Je ondersteunt en traint eindgebruikers en zorgt voor 

gebruikershandleidingen en documentatie.
• Je implementeert bestaande/nieuwe systemen.

Spreekt dit takenpakket jou aan?

• ervaring in het opvolgen en optimaliseren van  
business processen?

• een sterke affiniteit met de bouwsector?
• Office 365 vaardigheden? Kennis van Build software en 

Microsoft Dynamics AX 2012 zijn een enorme troef.
• een goede kennis Nederlands en Frans?
• een sterk analytisch denkvermogen?
• sterke communicatievaardigheden?

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,  
ecocheques, bonusregeling en cafetariaplan

• Mogelijkheid tot thuiswerk
• Opleidingsmogelijkheden
• Een open en familiale sfeer met korte  

communicatielijnen

Dan ben jij misschien onze nieuwe  
collega! Dit bieden wij:

Om onze groei verder te bestendigen zijn wij voor onze 
hoofdzetel te Genk op zoek naar een (m/v)

BUSINESS PROCESS ANALYST

GENK &
HOME OFFICE

160 MLN. 
OMZET

> 400 
COLLEGA’S

5  
TEAMGENOTEN

4.500.000 M² 
AAN REALISATIES PER JAAR

Bachelor 
diploma 

Ervaring ERP 
implementatie

Loon-
voorstel

Testing CV 
mailen

Een babbel 
met Caroline

Kennis 
Frans

Deze week: extra jobs 
in techniek & engineering

TECHNIEK &
ENGINEERING

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

Volgende week in Jobat:
werken in de bouw



  
Techbedrijven strijden om ingenieurs
Grote Amerikaanse techbedrijven als Apple doen heel 
wat financiële inspanningen om te verhinderen dat hun 
ingenieurs overstappen naar concurrenten.

Sommige ingenieurs bij Apple kregen 
onlangs aandelenbonussen ter waar-
de van 50.000 tot 180.000 dollar 
(44.000 tot 158.000 euro). Dat moet 
verhinderen dat hun topingenieurs 
overstappen naar een rivaal zoals 
Meta, het moederbedrijf van Face-
book. De bonussen komen bovenop 

de gewone beloningspakketten van 
Apple. Dat alles meldt het persagent-
schap Bloomberg. 
Net als Meta investeert ook Apple 
fors in de ontwikkeling van technolo-
gie zoals rond augmented reality. 
Apple-oprichter Steve Jobs maakte 
er indertijd al een gewoonte van om 
sommige softwareontwikkelaars of 
-ingenieurs extra goed te vergoeden, 
soms zelfs een veelvoud van hun col-
lega’s. Omdat ze dat, volgens Jobs, 
ook waard waren. 
De aandelenbonussen, die Apple 
recent aanbood, werden overigens 
aangekondigd als ‘beloning voor 
goede prestaties’. Maar ze kunnen 
pas over vier jaar ten gelde worden 
gemaakt. Wat ervoor moet zorgen dat 
de betrokkenen gedurende die perio-
de bij het bedrijf werkzaam zullen blij-
ven. Voor wat, hoort wat.  (WiVi)



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 re-
kruteren 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.

Solliciteren kan tot uiterlijk 14 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.

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 een …

●  ADMINISTRATIEF MEDEWERKER CULTUUR: 
VERHURING EN INFRASTRUCTUUR ●
Graad Cv | voltijds | contractueel | onbepaalde duur
Profiel In deze functie coördineer je de planning en het verhuur van 

de culturele infrastructuur van stad Bilzen. Je behandelt de 
bijhorende administratieve taken zelfstandig, staat in voor 
de financiële opvolging en volgt aankoopdossiers (meubilair, 
technische materialen …) op. Je houdt nauw contact met de 
huisbewaarders van de verschillende zalen en coördineert 
de agenda’s in samenspraak met de burger, poetsdienst, 
cafetaria … Je maakt deel uit van het dynamisch team van 
cultuurcentrum De Kimpel. 

Diploma Je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs. 
Loon Een brutomaandloon (afhankelijk van relevante ervaring en 

anciënniteit) tussen 1.965,87 en 3.598,06 euro, aangevuld met 
extralegale voordelen.

VACATURE

Lanaken is een groene gemeente met veel ongerepte natuur in het centrum van 
het Euregiogebied. De gemeente en het OCMW werken intensief aan economische 
ontwikkeling, aangenaam wonen en toeristische promotie, waarbij fietsen centraal staat. 
Het centrum heeft een stedelijk karakter en er is een divers cultureel en sportaanbod. 
De gemeente Lanaken telt ongeveer 26.000 inwoners en onze 280 medewerkers 
van gemeente en OCMW zorgen dagelijks voor een optimale dienstverlening voor 
de burger. Om die verder te ondersteunen, zijn we momenteel op zoek naar een:                                                                     

 
Zin in deze uitdaging? Stuur je motivatiebrief met cv én diploma vóór  
18 februari 2022 naar personeelsdienst@lanaken.be of naar het College  
van Burgemeester en Schepenen, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken. Geldige 
kandidaten worden uitgenodigd voor selectietesten in maart/april.

Meer info? www.lanaken.be, personeelsdienst@lanaken.be of 089 73 07 46. 

Iedereen is anders! De verschillen tussen mensen helpen ons om een nog betere 
organisatie te zijn. Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent ongeacht je gender, 
seksuele oriëntatie, afkomst, leeftijd, beperking of de levensbeschouwelijke tekenen  
die je draagt. We willen als organisatie zo toegankelijk mogelijk zijn voor iedereen.

Administratief medewerker bevolking                              
halftijds (19 u./week) - onbepaalde duur - niveau C1-C3

Functie: • Je werkt op de dienst bevolking in het gemeentehuis en bent verantwoordelijk 
voor de aflevering van identiteitskaarten en verschillende uittreksels. • Je staat in voor de 
dagelijkse behandeling van de inkomende briefwisseling en de verwerking van 
adreswijzigingen. • Je werkt het bevolkingsregister bij. • Je handelt voorgelegde 
documenten van burgers af.

Profiel: • Je hebt minstens een diploma hoger secundair onderwijs of hiermee gelijk
gesteld.  • Je kan zelfstandig, maar ook in team werken. • Je bent bereid om stevig bij te 
scholen in het administratieve domein van burgerzaken en bevolkingswetgeving.  
• Je bent bereid om te werken op dinsdagnamiddag, woensdag en vrijdagvoormiddag tot 
14 uur. • Je bent klantvriendelijk, discreet en integer. • Je werkt accuraat en bent stipt. 

Aanbod: • Halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (19 u./week). • Ver
loning volgens barema C1C3 (startloon van min. € 1.003 bruto/maand), aan gevuld  
met maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding. • Job met veel 
sociale contacten, waarbij je burgers verder kan helpen. 

Kom jij ons team versterken?

Heb jij een hart voor kinderen? Wil jij ervoor zorgen dat de kinderen 
in de kinderopvang een leuke en veilige tijd beleven? Ben je betrouw-
baar en flexibel? En beschik je over een diploma begeleider in de 
kinderopvang? Dan zoeken wij jou!

INTERESSE? OUDSBERGEN.BE/VACATURES

SOLLICITEER T.E.M. 3 APRIL

• Deeltijds contract (19 uren/week) voor onbepaalde duur op 
niveau C1-C2  
(min. 2.045 euro bruto, max. 3.441 euro bruto in voltijdse functie)

• Bijkomende voordelen: maaltijdcheques van 7,50 euro, 35 dagen 
betaalde vakantie, 14 feestdagen, fietsvergoeding, hospitalisatie-
verzekering, opleidingsmogelijkheden, ...

Wat bieden we je?

MAAK OUDSBERGEN MEE

Begeleider buitenschoolse kinderopvang

Technisch assistent toezichter - poets
Ben je sociaal en help je graag anderen? Ben je zelfstandig, nauwkeu-
rig en een echte teamplayer? Wil je mee zorgen voor de schoonmaak 
van onze gemeentelijke sport- en cultuurinfrastructuur? Dan zoeken 
wij jou!

Wat bieden we je?
• Deeltijds/voltijds contract voor onbepaalde duur op niveau D1-D3 

(min. 2.007 euro bruto, max. 3.124 euro bruto)
• Bijkomende voordelen: maaltijdcheques van 7,50 euro, 35 dagen 

betaalde vakantie, 14 feestdagen, fietsvergoeding, hospitalisatie-
verzekering, opleidingsmogelijkheden, ...

SOLLICITEER T.E.M. 20 FEBRUARI



VZW Sint Barbara  voor haar Woonzorgcentra Beversthuis in Beverst, Kimpenhof in 
Oudsbergen en VZW Welzijnscampus Gerkenberg te Bree zoeken samen naar een

ADMINISTRATIEVE DUIZENDPOOT (m/v) 
als rechterhand van onze boekhoudkundige administratie en tevens als hulp voor onze  
directieleden. U bent medeverantwoordelijk voor een vlot verloop van het gehele  
administratieve gebeuren in de door de vzw’s uitgebate woonzorgvoorzieningen. 

Jobinhoud
•  Bewonersadministratie en -facturatie – kennis van elektronisch zorgdossier is een plus.
•  Voorbereiding van facturatie aan zorgkassen, registraties E-loket,..
•  Boekhouding: data-input en voorbereidende werken, opvolging klanten & leveranciers 

Wie zoeken we?
• U bent positief ingesteld en flexibel, met de nodige zelfkritiek.
• U hebt minimaal een bachelor werk- en denkniveau.
• U bent bereid te werken op de verschillende locaties.

Wat bieden we?
•  Een gevarieerde part-time job, minimaal 19 uren per week, in een prachtig kader, met 

ruimte voor persoonlijke inbreng;
•  Een aangename werksfeer in een professionele én huiselijke omgeving;
•  Verloning volgens de barema’s van het Paritair Comité 330; Extralegale voordelen.

Interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief en cv vóór 28/02/2022 naar Paul Vliegen,  
algemeen directeur vzw St.-Barbara, Blindestraat 16-18 te 3740 Beverst. 
Voor meer informatie paul.vliegen@vzwsintbarbara of 0477/254015.

DSM Specialty Compounds is een wereldwijde leverancier van hoogwaardige oplos-
singen toegepast in onder meer de automobiel- en elektronicasector en is wereldwijde 
marktleider in hoge-temperatuur-polyamiden. In Genk staat het compoundeerproces 
centraal met meer dan 35 jaar ervaring en waar 220 mensen zijn tewerkgesteld. 

Voor de versterking van ons HR team in Genk zoeken we een: 

HR OFFICER
Wat bieden wij aan?
Een afwisselende job in een ondernemende organisatie met een open bedrijfscultuur en 
een prettige werksfeer met ruimte voor initiatieven en persoonlijke ontwikkeling.
Naast een competitief basisloon geniet je ook van een uitgebreid pakket extra legale 
voordelen.

Wat verwachten je van jou? 
Een toegewijd en nieuwsgierige persoon die zich graag vastbijt en verdiept in payroll en 
payroll gerelateerde vraagstukken, eer haalt uit accurate en tijdige gegevensverwerking, 
een passie heeft voor mensen en gedreven wordt door een continu leer- en verbeterfilo-
sofie.   

Interesse?
Bij interesse in deze functie kunt u online solliciteren door middel van het 
sturen van een CV en motivatie naar Lodewijk Floothuis, Sr. Talent Acqui-
sition Partner (lodewijk.floothuis@dsm.com) of solliciteer direct via onze 
website door hiernaast onze QR code te scannen!

3D-tekeningen lezen SterkteleerMateriaalkennis MateriaalkennisZG kennis Excel 3D tekenen

VDL Klima NV maakt deel uit van de VDL Groep, 
een familiale onderneming die uitgegroeid is tot 
een internationale industriële holding. VDL 
Klima is gespecialiseerd in het ontwerpen en 
produceren van industriële warmtewisselaars. 
Klanten zijn grote spelers wereldwijd in secto-
ren zoals scheepsbouw en energieopwekking. 
Het gaat dan niet alleen over gas- of elektrici-
teitscentrales, maar ook over de innovatieve 
industrieën en hernieuwbare energie. Daar-
naast is VDL Klima gespecialiseerd in nieuwe 
producten, zoals vrieselementen voor de voe-
dingsindustrie. Met meer dan 100 jaar expertise 
in warmtetechniek heeft VDL Klima zijn kwali-
teit bewezen. Aan materiaal en productie wor-
den immers de hoogste eisen gesteld. Ook 
nieuwe en goed uitgeruste werkplaatsen, incl. 
cleanroom, en een eigen R&D- en engineeringaf-
deling dragen hiertoe bij. En mede dankzij erva-
ring en vakmanschap kan de klant rekenen op 
een betrouwbare partner en unieke maatwerk-
oplossingen.

www.vdlgroep.com

Werknemers:
Hamont-Achel: 67
VDL Groep: 15.000

1908

Hamont-Achel
VDL Klima: 4 vestigingen 
(B-NL-F-D)
VDL Groep: 106 bedrijven
(19 landen)

PRODUCTIEVOORBEREIDER PRODUCTIE-INGENIEUR
Functie en verantwoordelijkheden Functie en verantwoordelijkheden

1. Analyseren en beoordelen van het toegewezen klantendossier
2. Omzetten van calculatie naar order in het ERP-systeem
3. Plannen van productie in functie van capaciteit en levertermijnen
4. Inkopen van de nodige materialen, reserveren van voorraden
5. Instaan voor administratie en samenstelling van de productiemap

1. Ontwerpen van producten met extra specificaties
2. Ontwikkelen van nieuwe productiemethodes en hulpmiddelen
3. Analyseren en optimaliseren van product en productieprocessen 
4. Meewerken met het Technisch Kenniscentrum in Eindhoven
5. Samenwerken met en kennis overdragen aan interne afdelingen

Gewenste kwalifi caties Gewenste kwalifi caties

Nauwkeurig Interne 
spilfi guur TrekkerGestructu-

reerd LeerbereidInitiatief-
nemer

Projectmatig
werken

Wat heeft VDL Klima u concreet te bieden?

Ing. elektro-
mechanica 

(schoolverlaters 
welkom)

Toekomst-
gerichte 
wereldspeler

Persoonlijke 
ontwikkeling

Glijdende uren
36/38 u.

Ruimte voor 
initiatief

Behulpzaam 
team

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

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

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.

Zoek je een job met uitdaging waarin je je passie voor 
techniek kan toepassen in een professioneel team en 
een innovatief en internationale papierproducent, dan 
verwelkomen wij je met open armen als onze nieuwe 
collega!

Wij zoeken volgende Sappianen:
•  Hands-on techniekers in mechanica, elektriciteit of 

automatisatie.
•  Gedreven supervisors met kennis van  

mechanica of productie.
•  Enthousiaste ingenieurs binnen proces,  

productie of maintenance.
•  Inspirerende leiders met focus op techniek,  

proces technologie en product kwaliteit.

Solliciteer via 
www.sappi.com/
lanaken-mill of 
de QR code voor al 
onze vacatures:

TECHNIEKER SANITAIR/HVAC
Jobinhoud
•  Infrastructurele werken (sanitair, verwarming en ventilatie)
•  Herstellingen en preventief onderhoud van verwarmings- 

en sanitaire installaties, ventilatiesystemen, rollend 
materiaal, …

Profiel
•  Studies in de richting elektromechanica, koel- en  

warmtetechnieken, sanitair en verwarming of gelijk-
gesteld door ervaring

•  Ervaring in het plaatsen en het onderhouden van  
sanitaire- en/of verwarmingsinstallaties

• Bekend met de nieuwste installatietechnieken
•  Zelfstandig, nauwkeurig en georganiseerd werken met 

oog voor veiligheid
• Hecht belang aan teamspirit

Meer weten?  
Bel Marc Meers, diensthoofd technische dienst 
(089/509070) of kijk op www.mc-st-jozef.be
Solliciteren kan tot 4 maart 2022: sollicitatie@mc-st-jozef.be

Psychiatrisch ziekenhuis 
Munsterbilzen

Varel Security is 
op zoek naar 
Beveiligingstechniekers

Voor de juiste 
chemie tussen 

kandidaat en 
aanwerver

www.aanwervingshuis.be



1 VOORWERKER  
WEGENDIENST
voltijds - contractueel - niveau D4-D5  

Functie: 

• Mee uitvoeren van werken en leidinggeven aan wegendienst • Werkverdeling, 
-voorbereiding en -opvolging • Aanspreekpunt voor teamleden en mensen op het 
terrein • Technische en logistieke ondersteuning bij evenementen • Signalisatie, 
zoutstrooiwerken, beheer van het (rollend) materieel en wagenpark

Profiel: 

• Uitstekende kennis van materialen en technieken voor het aanleggen en 
herstellen van wegen • Uitvoeringsplannen interpreteren en kennis van het 
standaardbestek 250 voor de wegenbouw en van de wegcode • Werken met  
een lasapparaat, een tractor en/of (mini)graafmachine • Houder van een rijbewijs 
categorie C of bereid om dit te halen • Verantwoordelijk en niet bang om de 
handen uit de mouwen te steken • Teamspeler • Vlot werken met courante 
pc-toepassingen • Motiveren van arbeiders • Dagelijks constructief overleggen 
met naaste collega’s en overste 

Aanbod: 

• Een uitdagende, leidinggevende functie in een klein team • Een 
voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf maart 
2022 + aanleg wervingsreserve (2 jaar) • Een competitief 
verloningspakket in de salarisschaal D4-D5 (brutojaarloon van 
min. € 30.611,24) • Extralegale voordelen (maaltijdcheques van 
€ 8, hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler, fiets-
vergoeding) en een aantrekkelijke verlofregeling • Bij relevante 
beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan er  
max. 8 jaar dienstanciënniteit meegenomen worden

INTERESSE? 

Stuur je kandidatuur (met cv) per brief naar het college van 
burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt. 
Solliciteren kan tot uiterlijk 7 februari 2022 (datum post-
stempel). Neem voor meer informatie contact op met het 
diensthoofd, Arsène Chasseur, via 089 30 92 41. De selectie-
procedure bestaat uit een praktische en mondelinge proef.   

www.hoeselt.be

Wij willen jou

team
in ons

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.

Als kind al had de juf een boontje voor jou. Hoe kon 
het ook anders? Huiswerk was altijd netjes gemaakt. 
Opdrachten waren (ruim) op tijd af. Je schoolbank 
was een toonbeeld van orde. En in de klas werkte je 
enthousiast mee. Die e�  ciëntie! Dat dynamisme! Ze 
waren er toen al. Geen wonder dat jij ook vandaag 
het toonbeeld bent op kantoor. Collega’s en klanten 
dragen jou op handen. En terecht.  

Zin in een
TOPJOB IN
ADMINISTRATIE? 

Goesting in een 
administratieve job 
op de eerste rij?

www.asap.be/nl/jobs/
administratie-onthaal

CHECK:

Daar zijn de nieuwe knelpuntberoepen in techniek
Ruim de helft van de beroepen in de top tien met de meest hardnekkige knelpuntberoepen zijn technische jobs. En er zijn ook 
enkele nieuwe knelpunten in de totale lijst met 207 beroepen, zoals fietshersteller en verkoper in doe-het-zelfzaken.

Elk jaar wordt door arbeidsbemiddelaar 
VDAB een lijst gemaakt met beroepen waar-
voor werkgevers moeilijk geschikt perso-
neel vinden: de knelpuntberoepenlijst. Het 
aantal beroepen op die lijst blijft toenemen. 
“In 2021 ontving VDAB meer dan 360.000 
vacatures, dat zijn er dubbel zoveel als in 
2020. Zes op de tien daarvan waren vacatu-
res voor knelpuntberoepen”, aldus Joke Van 
Bommel, woordvoerster van VDAB. “Tege-
lijkertijd worden we geconfronteerd met de 
laagste werkzoekendengraad sinds 2008.”

FIETSEN EN SCHILDEREN
Er zijn, naast de toenemende vergrijzing, 
nog andere oorzaken. Zo maakt ook de 
vraag naar competenties zoals klantvriende-
lijkheid, commercieel-technische kennis en 

talenkennis het soms moeilijk om geschikte 
werknemers te vinden. Ook in technische 
jobs. Zo zijn fietshersteller, handlangers in de 
bouw, schilder-decorateur, dakdekker indus-
triële daken, textieloperator voorbereiding 
en veredeling allemaal nieuwe knelpunt- 
beroepen. En ook een commercieel-tech- 
nische functie zoals verkoper in doe-het-zelf-
zaken is nieuw op de lijst.
Meer dan de helft van de beroepen in de top 
tien met meest hardnekkige knelpuntberoe-
pen zijn techniekers: technicus industriële 
installaties, conducteur/werfleider bouw, 
technicus koeltechniek en klimatisatie, on-
derhoudsmecanicien, technieker werf-, land-
bouw- en hefmachines en tenslotte indus- 
trieel elektrotechnisch installateur.  (WiVi)

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE


	HBVL_HBVLPROV_200620_001_2_112677001
	HBVL_HBVLPROV_200620_002_2_112677002
	HBVL_HBVLPROV_200620_003_2_112677003
	HBVL_HBVLPROV_200620_004_2_112677004

