
Wij bouwen momenteel volop aan onze nieuwe 
productiesite, en het wordt één van de grootste en 
meest moderne bakkerijen in Europa. Daarom zijn 
we op zoek naar ovenvers talent om onze teams te 
versterken en samen met ons te groeien!

• lijnverantw� rdelijken
• operatoren 
• techniekers
• bedienden techniek & productie

Tijdens onze jobdag kom je alles te weten over 
de functie, neem je meteen een kijkje achter de 
schermen van je nieuwe werkplek... én kan je onze 
lekkere bakkerijproducten zelf eens proeven!

Jobdag 
La Lo� aine 
Erpe-Mere
m� r dan 
30 vacatures!

 zaterdag  19/2/2022 - 9 tot 15 u.

INSCHRIJVEN VIA
jobdagerpemere.� bg.com 

KENNETH, 
TECHNISCH OPERATOR

NATALIE, 
INPAKVERANTWOORDELIJKE

JOACHIM, 
LIJNVERANTWOORDELIJKE

RUBEN, TECHNIEKER

Deze functie wordt exclusief behandeld 
door Aanwervingshuis.
Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk 
Kortrijksesteenweg 1099, 9051 Gent 
www.aanwervingshuis.be | 056 225 880 | 09 310 83 39

Contact & info: angie@aanwervingshuis.be

Studiebureau Engitop, gelegen te Deinze, is een ingenieursbureau
gespecialiseerd in het berekenen en modelleren van bouwkundige constructies 

in beton en staal. Zij zijn sinds 1995 actief in woning-, kantoor-, appartements- 
en industriële gebouwen. Dit zowel voor nieuwbouw- als voor renovatie- en 

restauratieprojecten. Door de jaren heen is hun studiebureau uitgegroeid van een 
éénmanszaak tot een ingenieursbureau met een professioneel team. Om hun 

klanten van de nodige kwaliteit te blijven voorzien, breiden ze hun team verder uit.

Projectingenieur
Functie: • Je bent verantwoordelijk voor het opmaken van de stabiliteitsstudie 
van verschillende projecten • Hiervoor communiceer je met verschillende partijen 
zoals architect, bouwheer en aannemer • Voor het aanbestedingsdossier maak je de 
meetstaten en bestekken op • De verschillende werven worden door jou opgevolgd
en je neemt deel aan werfvergaderingen • Je leidt een team van een 3-tal tekenaars 
en stuurt bij waar nodig.

Profi el: • Als communicatieve teamplayer ben je een coördinator en weet je te 
anticiperen • Met gevoel voor verantwoordelijkheid ben je een echte problemsolver
• Je behaalde een masterdiploma in de industriële wetenschappen bouwkunde.

Aanbod: • Een aantrekkelijke verloning aangevuld met extralegale voordelen zoals 
maaltijdcheques en een bedrijfswagen • Je komt terecht in een moderne omgeving 
waar ruimte is voor initiatief en eigen inbreng • Je krijgt de kans om mee te werken 
aan uitdagende en prestigieuze projecten • Een dynamische werkomgeving waar 
kwaliteit primeert!

› Wij zijn ook op zoek naar een Bouwkundig Tekenaar.

  
Wie gaat naar STEM?
Hoge cijfers voor wiskunde en Engels 
leiden naar een STEM-richting. 

Nederlandse onderzoekers van onder meer de 
Vrije Universiteit van Amsterdam bekeken wat be-
paalt of middelbare scholieren instromen in een 
STEM-opleiding ( science, technology, engineering, 
mathematics). 
Niet verrassend: de kans dat middelbare scholie-
ren instromen in een STEM-opleiding neemt toe als 
zij een hoger cijfer voor wiskunde halen. Maar ook 
een hoger cijfer voor het vak Engels doet de kans 
op een latere STEM-opleiding stijgen. 
Een hoger cijfer voor het vak Nederlands heeft net 
het tegenovergestelde effect, blijkt uit de studie. 
Hoe meer punten voor Nederlands, hoe kleiner de 
kans dat de scholier later voor STEM kiest.  (WiVi)
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Algemeen Directeur
Inspirerende, ondernemende, mensgerichte en motiverende leider

Directeur Zorg
Sterke leider en relatiebouwer met een passie voor innovatieve geestelijke gezondheidszorg

Bedrijfsinfo: Kliniek Sint-Jozef vzw, opgericht in 1945, is een gespecialiseerd, onafhankelijk 
en vernieuwend psychiatrisch ziekenhuis, dat psychiatrische en psychotherapeutische zorg aan-
biedt voor specifi eke doelgroepen. 350 enthousiaste medewerkers staan in voor de zorg van 
gemiddeld 220 patiënten. Kliniek Sint-Jozef startte recent de overgang naar een nieuwe, zeer 
participatieve organisatiestructuur met zorgpaden op maat. Ook de beleidscellen (HR, kwali-
teit, …) zijn interdisciplinair samengesteld. In het kader van de opvolging van de huidige alge-
meen directeur en de directeur zorg, gaan we op zoek naar een nieuwe (m/v):

Functie: • Als eindverantwoordelijke voor de algemene leiding van het 
ziekenhuis, ontwikkel en implementeer je de visie en strategie met als 
doel toonaangevend en innovatief te blijven op het vlak van psychia-
trische zorg • Je coördineert het zorg-, fi nancieel, facilitair en HR-beleid en 
bewaakt de functie-overschrijdende consistentie en de voortgang van 
de prioritaire projecten. Daarnaast introduceer en stimuleer je nieuwe 
initiatieven, onder meer op het vlak van communicatie en digitalisering 
• Jouw participatieve, coachende en toegankelijke managementstijl 
creëert het kader waarbinnen de directieleden met uitdaging, auto-
nomie en empowerment kunnen ondernemen en managen. Je bouwt 
vertrouwen op, streeft naar consensus, maar kan ook doortastend 
knopen doorhakken waar nodig • Als ambassadeur van het ziekenhuis 
vertegenwoordig je de organisatie tegenover alle externe stakeholders 
• Je rapporteert op een transparante manier aan de bestuurders.

Functie: • Als eindverantwoordelijke voor de leiding, organisatie en 
coördinatie van het departement zorg, werk je nauw samen met de 
hoofdarts en de collega-directieleden om de missie en het beleid van 
het ziekenhuis te realiseren • Samen met de hoofdarts ontwikkel en 
implementeer je de herstelondersteunende therapeutische visie 
en het klinische beleid en stem je de concrete werking in zorgpaden 
hierop af. Vanuit je expertise en ervaring versterk je de organisatie 
als open, gespecialiseerd en vernieuwend ziekenhuis, in het bieden 
van excellente zorg. Kwaliteit, patiënt- en medewerkersveiligheid en 
-tevredenheid zijn hierbij uiteraard cruciaal • De kanteling van de 
organisatie naar zorgpaden op maat is een recente verandering die 
door jou verder in goede banen wordt geleid. Daarnaast blijf je alert voor 
innovatie, doe je voorstellen en neem je initiatieven die een toekomst-
gericht zorgbeleid blijven garanderen, in lijn met de ontwikkelingen 
in de sector en op breder maatschappelijk en wetenschappelijk vlak 
• Je inspireert, coacht en ondersteunt de teamleiders en hun teams 
enerzijds door het uitzetten van duidelijke processen die het beleid 
ondersteunen, en anderzijds door een klimaat te creëren waar ruimte
is voor zelfsturing, initiatief en ownership • Je bouwt een intensief 
extern netwerk uit met diverse lokale en regionale stakeholders 
(netwerken, overheden, zorginstellingen, doorverwijzers, huisartsen, 
onderwijs en welzijn, universiteiten, …) en zet constructieve samen-

Aanbod: • Je neemt een strategische en uitdagende functie op in een dynamisch ziekenhuis dat betrokkenheid, een zeer sterke mens-focus en 
een goede werksfeer vooropstelt • Je maakt deel uit van een competent directieteam dat op een collegiale manier samenwerkt en waar iedereen 
elkaar kan versterken en aanvullen • Je wordt beloond met heel veel jobsatisfactie doordat je mee gestalte kan geven aan de maatschappelijk 
relevante opdracht van het ziekenhuis.

Profi el: • Met een sterke affi  niteit tot de gezondheidszorg en een 
gedegen managementervaring als basis, zal de ‘fi t’ met deze functie 
vooral bepaald worden door jouw competenties, managementstijl 
en persoonlijkheid aansluitend bij de cultuur • Als ‘manager’ com-
bineer je een sterke visie met een voldoende pragmatische aanpak 
• Als ‘leider’ slaag je erin om je team te inspireren en een open, colle-
giale, mensgerichte cultuur te bewaken die eveneens voortgang en 
resultaat garandeert • Als ‘coach’ zorg je ervoor dat mensen ingezet 
worden op hun sterktes, dat ze gewaardeerd en uitgedaagd worden 
• Als ‘ondernemer’ denk je ‘out of the box’, ben je positief kritisch en 
stimuleer je vernieuwing • Als ‘persoon’ hanteer je een open, trans-
parante en toegankelijke communicatiestijl waarbij vertrouwen, 
betrokkenheid en consequentie centraal staan • Als ‘relatiebouwer’ 
toon je de empathie om je in te leven in verschillende denkkaders en 
te connecteren met alle interne en externe stakeholders.

werkingsverbanden en partnerships op • Als directielid doe je ook voor-
stellen in het kader van het werken aan een toekomstgerichte organi-
satiecultuur en -structuur, een sterk verbindend HR-beleid, aangepaste 
infrastructuur en informatica, een performante interne en externe 
communicatie, … • Je werkt collegiaal en solidair samen met de andere 
directieleden en rapporteert aan de algemeen directeur.

Profi el: • Met een diploma in de verpleegkunde als basis, aangevuld 
met een relevante masteropleiding (beleid van de gezondheidszorg, 
…) bouwde je relevante kennis en ervaring op binnen de geestelijke 
gezondheidszorg. Ervaring in een vergelijkbare managementrol is een 
plus • Je hebt kennis, ervaring en affi  niteit met geestelijke gezondheids-
zorg en herstelgericht werken • Je hebt een ondernemende visie 
over de geestelijke gezondheidszorg van de toekomst en je volgt
proactief alle ontwikkelingen op de voet • Je bent een natuurlijke 
leider, hanteert een coachende en situationele leiderschapsstijl die 
je teams inspireert, maar ook uitdaagt • Je werkt integer, mens- en 
waardengericht en je kan je onafhankelijk opstellen • Als overtuigende
communicator en charismatische bruggenbouwer heb je oog voor de 
belangen van alle stakeholders en hou je ervan om een verbindend 
netwerk uit te bouwen.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met
Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online. 
Vragen? Contacteer An Bels op +32 497 52 63 53



Preventieadviseur (niv. 2)

Regional Account Manager
Medical Products

Leidinggevend 
productieverantwoordelijken

(2 ploegen of vaste nachtploeg)

Trainer/Rekruteringscoördinator

Technici

In onze plant in Erembodegem (Aalst) zetten 350 medewerkers dagelijks 
hun schouders onder de productie, verwerking en verdeling van alle 

toebehoren voor industriële, medische, farmaceutische, cosmetische en 
verpakkingstoepassingen. Onze stijgbuisjes en dichtingen vind je terug 
in alledaagse verpakkingen en gebruiksvoorwerpen, zoals parfum fl esjes, 

vernevelaars … Onze producten zijn ook essentieel in de medische 
wereld (buisjes voor hartoperaties en infusen, 

ademhalingsondersteuning, nierdialyse, chemo …). 

Om onze groei te ondersteunen, zijn we op zoek naar nieuwe collega’s:

Zin in een job die 
er écht toe doet?

Surf naar www.tekniplex.be
en ontdek onze vacatures

Mail je cv naar 
BelgiumJobs@tekni-plex.com

• HOOFDVERPLEEGKUNDIGE FULLTIME

• BOEKHOUDERFULLTIME

• VERPLEEGKUNDIGE MOBIELE 
 EQUIPEJOBTIME BESPREEKBAAR

• NACHTVERPLEEGKUNDIGE 
JOBTIME BESPREEKBAAR

• VERPLEEGKUNDIGEN JOBTIME BESPREEKBAAR

• ZORGKUNDIGEN JOBTIME BESPREEKBAAR

• KINESITHERAPEUT JOBTIME BESPREEKBAAR

Ons aanbod: • Onbeperkte overname relevante anciënniteit. • Maaltijdcheques. 
• Fietsver goeding. • Tweede pensioenpijler. • Hospitalisatieverzekering. • Interne en ex-
terne vormings mo gelijkheden. • Minimum 26 verlofdagen. • Contract onbepaalde duur.

INTERESSE? Ga snel een kijkje nemen op onze website: 
www.zorgbedrijf-sakura.lokeren.be/werken-bij-ons/vacatures
Voor de functie ‘hoofdverpleegkundige’ is er een selectieprocedure voorzien.
Solliciteren kan tot en met 28.02.2022 via vacature@zorgbedrijfsakura.be

Zorgbedrijf Sakura, een welzijnsvereniging die residentiële zorg voorziet 
over 3 WZC campussen met daarbijhorende assistentiewoningen 

(Ter Durme, Hof van Eksaarde en Ter Moere), zoekt extra collega’s M/V/X 

Christeyns NV in Gent, werd ruim 70 jaar geleden opgericht en is uitgegroeid tot een internationaal 
georganiseerde detergenten en chemicaliën groep met 1000 medewerkers, actief in meer dan 30
landen en met een omzet van 350 miljoen euro. De combinatie van een sterke positionering als busi-
ness partner met een reeks geslaagde overnames, heeft ervoor gezorgd dat Christeyns een interna-
tionale 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 wasserijen, de voedingsindustrie, life sciences,...

De afdeling Professional Hygiëne verdeelt reinigings- en ontsmettingsmiddelen via distributeurs 
doorheen Europa en wereldwijd. Het zijn producten onder de merknaam Green R, Relavit, A-Clean, 
Caretex ... of onder private label. Het gaat om reinigers, ontvetters voor grootkeukens, handontsmet-
ters, ... Via de recentelijke overname van de � rma Grijspeerdt is het belang van hun producten binnen 
de Christeyns portfolio ook toegenomen. In die zin zoekt Christeyns naar een (m/v/x):

De functie:

• Je bent de draaischijf voor de afdeling tussen 
sales, commerciële binnendienst en productie. 
Dit in België, maar ook internationaal met de 
productiebedrijven in Engeland, Frankrijk, 
Spanje .... Daarnaast overleg je met het labo, 
marketing, ...

• Je zorgt ervoor dat de producten op een pro-
fessionele en kwalitatieve manier op de markt 
kunnen worden gebracht. Je ziet toe op de 
beschikbaarheid van de juiste verpakking, het 
passende label en ondersteunt de marketing 
en communicatie er rond.

• Je ondersteunt het salesteam en de distri-
buteurs in zijn dagelijkse activiteiten, door 
te voorzien in de juiste documentatie, het 
opvolgen van de afspraken, het opmaken van 
o� ertes ...

• Je rapporteert aan de Business Development 
Director. 

Jouw pro� el: 

• Je hebt een hogere opleiding genoten in een 
commerciële of taalkundige richting.

• Je hebt een eerste ervaring in een ondersteu-
nende of commerciële rol.

• Je hebt een goede kennis van Frans en Engels.

Aanbod:

• De kans om te werken bij een Europees
topbedrijf in zijn sector. 

• De mogelijkheid om mee  vorm te geven aan 
de uitbouw van een groeiende activiteit.

• De mogelijkheid om een loopbaan op te 
bouwen in functie van je eigen ambitie en 
motivatie. 

• Een degelijke remuneratie die meegroeit met 
de evolutie van het bedrijf.

OFFICE MANAGER
PROFESSIONAL HYGIËNE

Laat deze opportuniteit niet voorbijgaan en stuur je cv naar jobs@christeyns.com

www.christeyns.com

Bestelwagen
zkt. technieker!

Solliciteren?
Da’s gemakkelijk!

Kan jij ons helpen?

Wij zoeken
// Service technieker

#solarheroes



Functieomschrijving
Als projectleider wegen ben je verantwoordelijk voor alles wat impact heeft 
op de wegenis van Liedekerke. Je adviseert en ondersteunt internen en 
externen bij vragen met betrekking tot het openbaar domein. Hiervoor werk 
je onder andere nauw samen met de buitendiensten, de politiezone TARL 
en de nutsmaatschappijen. Je bent verantwoordelijk voor de afl evering van 
vergunningsaanvragen en hebt ervaring met het opmaken van meetstaten 
en lastenboeken.

Profi el
Je bent in het bezit van een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld, bij 
voorkeur in de richting bouwkunde. Je beschikt over de nodige technische 
kennis, deskundigheid of ervaring met betrekking tot bouwgerelateerde 
werkzaamheden. Pluspunten zijn: • kennis van de technische voorschriften 
en regelgeving gangbaar voor de wegenbouw in het Vlaamse Gewest 
(Standaardbestek 250, wetgeving op overheidsopdrachten, vergunningen 
…) • ervaring (bij voorkeur minimaal 5 jaar)

Aanbod
Een statutaire benoeming op niveau A1-A3 (brutojaarsalaris tussen
€ 38 801,23 en €  68  279,51) met doorgroeimogelijkheden, extralegale 
voordelen (maaltijdcheques, ecocheques, hospitalisatieverzekering, 
fi etsvergoeding, fi etsleasing), fl exibele werktijdregeling, een gunstig 
verlofpakket en uitgebreide kansen voor vorming en opleiding. 

Solliciteren
Solliciteren kan tot uiterlijk zondag 13 maart 2022.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij dhr. 
Davy Decock: davy.decock@liedekerke.be of 053 64 55 30.

Voor meer informatie met betrekking tot de selectieprocedure, kan je contact 
opnemen met selectie@liedekerke.be of telefonisch via 053 64 55 70 of
053 64 55 78.

Het gemeentebestuur
gaat op zoek naar: 

Projectleider wegen tweede oproep

Statutair (A1-A3) – voltijds (M/V/X)

Varel Security is 
op zoek naar 
Beveiligingstechniekers

Op zoek naar een hoofdverpleegkundige en afdelingsverantwoordelijke

WZC Sint-Jozef is een open huis, een thuis met respect voor alle betrokkenen. 
Onze missie vertalen we in een hedendaagse visie, gebaseerd op 5 kernwaarden:
- Professionaliteit
- Respect
- Vertrouwen
- Verantwoordelijkheid
- Vernieuwing

Om onze werking te ondersteunen zijn we momenteel op zoek naar een gedreven, 
stabiele, optimistische en betrokken 

hoofdverpleegkundige en afdelingsverantwoordelijke.

Kijk voor de volledige functie-inhoud op onze website.

Solliciteren kunt u via de website www.rvtsintjozef.be of mail naar  
geertdesnoeck@rvtsintjozef.be.
 

WZC Sint-Jozef – Kortrijksesteenweg 61 – 9800 Deinze

Hoofdverpleegkundige en afdelingsverantwoordelijke

SOLLICITEER

Vzw Hof ter Welle, Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg, met 
vestigingen in Beveren en Sint-Niklaas, zoekt een nieuwe  

ALGEMEEN
DIRECTEUR (m/v)

Je functie:  Als directeur stuur je, vanuit de missie en de visie van de 
organisatie, de medewerkers en middelen van vzw Hof ter Welle aan, 
op een zodanige wijze dat de beleidsdoelen gerealiseerd worden.  

Je profiel: je hebt een bachelor- of masterdiploma én een aantal 
jaren leidinggevende ervaring in een welzijnsomgeving. 

Vzw Hof ter Welle biedt jou: Een boeiende, gevarieerde, fulltime 
job in een gezonde organisatie; een contract van onbepaalde duur 
met als startdatum oktober/november 2022; een aantrekkelijk loon, 
aangevuld met extralegale voordelen

Interesse: Scan de QR-code voor alle info of surf naar  
www.hofterwelle.eu/vacatures en stuur je CV en motivatiebrief naar 
directie@hofterwelle.be ter attentie van de Raad van Bestuur met 
vermelding “sollicitatie algemeen directeur”.   
Solliciteren kan tot en met 13 maart 2022. 

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



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

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.
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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.

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



Allround Administratief Bediende
Taken: Je functioneert als een duizendpoot die het reilen en 
zeilen van het bedrijf op administratief, publicitair vlak mee helpt
ondersteunen. Dit houdt onder andere het aanmaken en beheren 
van de klanten- en prijslijsten in, alsook verscheidene taken zoals 
diverse wettelijke aangiftes, factuurcontrole, e-mailbeheer en 
artikelinput. Je functioneert ook als de beheerder van hun 
informaticapark, waarvoor alles wordt aangeleerd.
Je rapporteert rechtstreeks aan de zaakvoerder.

Profi el: Nauwkeurigheid typeert jou en je kan snel en proactief
schakelen tussen taken. Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands
en het Frans en hebt een goede basiskennis van het Engels. Je bent 
sterk informatica-minded.

Aanbod: Electro-Flandria NV voorziet een aantrekkelijke verloning. 
Je kan bovendien van verscheidene opleidingen genieten. 
Een ervaren collega die momenteel deze taken uitvoert, zal je alles 
zorgvuldig toelichten.

Info en solliciteren: angie@aanwervingshuis.be
Deze functie wordt exclusief behandeld door Aanwervingshuis.
Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk | Kortrijksesteenweg 1099, 9051 Gent  
056/225 880 | 09/310 83 39 | www.aanwervingshuis.be

Onze klant, Electro-Flandria NV te
Nazareth-Eke, is dé importeur en 
verdeler van industrieel elektrisch 
installatiemateriaal. Op vandaag 
zijn ze één van de marktleiders van 
elektrotechnische componenten van 
verschillende West-Europese fabrikanten.
Om hun team te versterken, zijn zij op 
zoek naar een gedreven en veelzijdige
m/v/x:

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)

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

Check onze beurskalender! 
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Wij actief in de sectoren

Voor ons actueel aanbod vacatures kijk op www.deputter.co/jobs

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in
personeelswerving
en psychologische
screenings.
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