
de nieuwe supermarkt zoekt 
supergemotiveerde mensen!

  Familiebedrijf met stabiele 
 werkomgeving en uitstekend loon

  Samen werken aan goede 
  werk-privé balans

  Volop ontwikkeling- en doorgroei-
  mogelijkheden met onze eigen 
 Jumbo Academy

Scan mij

Jumbo groeit verder in België en zoekt 
winkelmedewerkers die vooral onze klanten op 
prijs stellen! Groei je met ons mee?

supergemotiveerde mensen!supergemotiveerde mensen!supergemotiveerde mensen!

Weet jij van aanpakken én van uitpakken? 
Solliciteer dan snel op be.jobs.jumbo.com/oostende

Jumbo
Oostende
opent 23
maart

COJUBEL bvba, gevestigd in LENDELEDE, 
maakt deel uit van een internationale groep en is 
gekend als een toonaangevend toeleverancier 
van plasticfolie en zakken bestemd voor de 
bouw- en landbouwsector. Ter versterking van de 
commerciële binnendienst zoeken wij een:

ADMINISTRATIEF BEDIENDE
met commerciële feeling (Ref. 129801)

Na een grondige productopleiding zal je instaan voor de orderopvolging en de 
commerciële support: •  orderbevestiging • klantencontacten •  transportregeling
• support aan de verkoop • informatie en adviesverlening aan klanten & prospecten.

Profi el: • communicatief bachelor of gelijkwaardig • vlot tweetalig (N/F)
• klantvriendelijk en service minded • sterk in administratie en organisatie. 

Aanbod: • een autonome job met veel afwisselende contacten • een nichespeler 
gekend voor productkwaliteit, service en grote voorraden • de voordelen van 
een kleine KMO deel uitmakend van een internationale groep • een aantrekkelijk 

marktconform salaris + extralegale voordelen.

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

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)

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



Er
ke

nn
in

gs
nu

m
m

er
 w

er
vin

g 
en

 se
le

ct
ie

 V
G 

20
6/

B-
BH

G 
B-

AA
04

.0
08

 W
.R

S.
98

 • 
lid

 va
n 

Fe
de

rg
on

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



Grijspeerdt
Z E E P Z I E D E R I J

S A V O N N E R I E

S O A P W O R K S

A
N

NO 1888

Grijspeerdt, gevestigd in Roeselare, is  een traditionele producent van zepen en maakt 
sedert 2020 deel uit van de firma Christeyns. Door de integratie van haar activiteiten 
binnen de groep, vond Grijspeerdt aansluiting bij een internationaal georganiseerde 
detergenten en chemicaliën groep met meer dan 1000 medewerkers in 30 landen.
De productievestiging in Roeselare is gespecialiseerd in zepen, onderhoudsproducten 
en chemie voor een brede waaier van industrieën. Om de productieafdeling te 
versterken wordt gezocht naar een (m/v):

Interesse?
Reageer dan snel via jobs@christeyns.com

Functie: • Na een inwerkperiode word je ingezet bij het aansturen van het 
volledige productieproces, gaande van bestellingen, stockbeheer, (lever)planning, 
productie, kwaliteitscontrole tot levering bij de klant • Je stuurt een ploeg van 8 
operatoren aan. Je verdeelt hun taken, zorgt dat ze opgeleid zijn en coacht hen 
tijdens hun dagelijkse werkzaamheden • Je ondersteunt de betrouwbaarheid van 
het productieapparaat en werkt samen met de plant manager op het vlak van 
preventief en curatief onderhoud. Je stuurt aan bij storingen en omschakelingen 
en beheert het magazijn voor wat betreft grondstoffen en te verzenden afgewerkte 
producten • Je ziet toe op de algemene veiligheid binnen het bedrijf en het 
naleven van het arbeidsreglement • Je bouwt mee aan de verdere informatisering 
van het productieproces • Hands-on functie met alle diverse  aspecten in een 
productieomgeving.

Profiel: • Je hebt een bachelor chemie of biochemie, of bent gelijkwaardig door 
ervaring • Je hebt een eerste ervaring achter de rug in een productieomgeving
• Je hebt de nodige kennis van Excel en andere computerskills.

Aanbod: • De mogelijkheid om te werken in een familiale KMO die ingebed is 
binnen een internationale chemiegroep • Een uitgelezen kans om expertise op 
te doen binnen alle facetten van een productieorganisatie • Mogelijkheid om te 
groeien in verantwoordelijkheden • Een degelijke remuneratie met een pakket extra 
legale voordelen. 

Assistant  plant manager

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.

Vandewiele nv is een internationale 
machinebouwer en technologie-
ontwikkelaar, met HQ in Kortrijk. 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste 
collega’s om verder te bouwen aan 
ons innovatief en groeiend bedrijf:

Mechanical designer
Servicetechnieker buitenland
Front-end lead/developer
Full-stack analist/developer
Onderhoudstechnieker
Software engineer C++
Automation engineer
CNC-machinebediener
Procesingenieur productie
Technical sales engineer
Technical buyer
Monteerder
Quality Assurance Manager
Expedition offi cer

SOLLICITEER NU: 
jobs.vandewiele.com

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN ?

We kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!

Stäubli ontwikkelt en produceert mechatronica oplossingen in 3 verschillende 
activiteiten: textielmachines, connectoren en robots. Stäubli Benelux is gevestigd in 
Kortrijk. Een team van een 35-tal medewerkers is er actief in de verkoop, dienst-
na-verkoop en opleiding voor de drie afdelingen. Je komt terecht in een financieel 
gezond en groeiend bedrijf en dit in onze nieuwe kantoren vanaf de lente 2022.
 
Momenteel hebben wij volgende binnendienst vacatures:

Internal After Sales Robotics
Boekhoud(st)er met IT interesse

Voltijds of 4/5
 
Je werkt vanuit ons kantoor in Kortrijk.
Profiel: Je genoot een opleiding in een economische of technische richting.
Ook mensen zonder ervaring of een eerste ervaring komen in aanmerking. Je kan 
gesprekken in het Frans en Engels voeren. Je bent een teamplayer, diplomatisch, 
proactief, dynamisch en communicatief.
Ons aanbod: Een jong team, de mogelijkheid om zowel voltijds  
als 4/5 te werken, de ondersteuning van een snel groeiende  
multinational, een doorgedreven opleiding en een mooi salaris-
pakket en  extra-legale voordelen (groeps- en hospitalisatie-
verzekering, maaltijdcheques, internetabonnement).
Interesse? Surf naar https://www.staubli.com/nl-be/benelux/ 
vacatures/ voor meer info. Mail je CV naar Jo Dekeyster,  
j.dekeyster@staubli.com of bel 056/364017.



EXOLON GROUP, met in België (Tielt) zowel de hoofdzetel als een 
productievestiging en een zusterfi rma in Italië (Terni), is een Euro-
pees marktleider in transparante kunststofplaten voor de industrie, de 
bouw- en communicatiesector. Met een team van 250 personeels-
leden realiseren wij een omzet van meer dan 100 mio euro.
Ter versterking zoeken wij voor de vestiging in Tielt een:

PLANT ENGINEERING & UTILITIES 
MANAGER vertrouwd met de bouwsector (ref 76443)
Binnen de afdeling Engineering & Maintenance ben je verantwoordelijk voor alle projecten die
betrekking hebben op de site-infrastructuur (gebouwen, parking, tuin, poorten, omheining, inbraak- en 
brandbeveiliging…) alsook voor de projecten aangaande de utilities (koel- en ijswaterproductie, pers-
lucht, luchtbehandelingsinstallaties). Je werkt hierbij samen met een ervaren collega. Je functie omvat 
het uitwerken en aansturen van vernieuwings- en renovatieprojecten in samenwerking met een archi-
tectenbureau en met leveranciers. Je bent hierbij verantwoordelijk voor alle aspecten van het project 
(technisch, timing, budget, aansturen leveranciers, administratieve opvolging …). Binnen je functie 
stuur je ook externe contractoren aan. Je rapporteert aan de Engineering & Maintenance Manager.
Profi el: • proactief ingenieur met basisopleiding bouwkunde of elektromechanica • relevante project-
ervaring in de bouw- of industriële sector • kennis van 2D (AutoCad) en 3D (Inventor) software is
een pluspunt, alsook a�  niteit met HVAC • kordaat organisator en leider die zelf frequent de uitvoe-
ring van de projecten op de site van nabij opvolgt • pragmatisch en oplossingsgerichte aanpak • vlot 
communicatief.

Aanbod: • een zeer gevarieerde functie met een ruime autonomie • een grote diversiteit aan grotere 
en kleine projecten ten dienste van alle bedrijfsafdelingen • een professionele werkomgeving met 
een aanstekelijke teamspirit • een internationale toponderneming gekend als een hoogtechnologisch 

marktleider • een solide Duitse moedermaatschappij die continu investeert • een goede work/life 
balance • een attractief loonpakket + voordelen + representatieve bedrijfswagen.

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

Heb je administratief, technisch en boekhoudkundig talent? Grijp je 
het liefst de koe meteen bij de horens? En geloof je dat het dagelijk-
se beheer van de verschillende appartementen en residenties uit 
ons portfolio je op het lijf geschreven is? Lees dan zeker verder! 
Bij Immo Europe zoeken we namelijk een syndicus om ons top team 
te versterken!

Wie zoeken we?
Een administratief en boekhoudkundig talent dat leergierig is en zelf-
standig kan werken. Als ‘duizendpoot van onze syndic-afdeling’ krijg je 
een gevarieerd takenpakket met best wel wat verantwoordelijkheid. 

Wat kunnen we je bieden?
Een voltijdse job vol afwisseling en uitdaging in een boomende sector bij 
een vaste waarde aan de Belgische kust. In ruil van je prestaties hebben 
we een aantrekkelijk loonpakket voor je klaar, maar daar vertellen we je 
graag meer over tijdens een gesprek bij ons.

Dit lijkt wel iets voor jou?
Mail dan je motivatiebrief en CV door naar jobs@immo-europe.be. Wij 
kijken er alvast naar uit.

BISCUITS DUPON nv maakt deel uit van de 
familiale bedrijven groep D’HOORE met produc-
tievestigingen in 9 landen. Voor onze nieuwe
fabriek in TORHOUT wensen wij het kaderteam
te versterken met een:

PRODUCTIELEIDER
geautomatiseerde productie (ref 126 201) 

Na een grondige introductie word je een centrale spilfi guur die garant staat voor 
een vlotte organisatie van de productie (70wkn, 3 ploegen): • planning • praktische 
problem solving • personeelsinzet • opvolging rendement. Daarnaast word je door 
je technische kennis verantwoordelijk voor de aansturing van het preventief onder-
houd. Hiertoe werk je nauw samen met de operationeel directeur op groepsniveau.
Profi el: • technische vooropleiding • bij voorkeur vertrouwd met geautomatiseerde 
productielijnen • de ambitie om mee te groeien met een familiale bedrijvengroep
• a�  niteit met de voedingsindustrie is een sterk pluspunt.

Aanbod: • een autonome functie met groeipotentieel • een jong managementteam 
en een sterke technische knowhow • een solide groep gekend als een wereldwijd 
toeleverancier voor een nichemark (ijsfabrikanten, retail, …) • een uitstekende en 
marktconform loonpakket + representatieve bedrijfswagen.

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

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

Goesting in de match 
van jouw leven? 
Goesting in de match 
van jouw leven? 

www.asap.be/nl/jobs/
werken-bij-asap

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?



I.V.I.O. (Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam  
milieubeheer in Izegem en Ommeland) staat in voor afval- 
preventie, afvalinzameling en afvalverwerking van huishoudelijke afvalstoffen. 
I.V.I.O. organiseert onder meer de huis-aan-huisophaling van afvalstoffen 
(restafval, papier en karton, PMD, groen) en beheert 11 recyclageparken.

EXTERNE OPROEP VACATURE  
ALGEMEEN DIRECTEUR I.V.I.O.
De algemeen directeur leidt de administratie, coördineert de werking van het admi-
nistratief personeel en is hoofd van ± 30 personeelsleden. 
Het hoofddoel van de functie is stimuleren en realiseren van maximale effectiviteit 
en efficiëntie in de dienstverlening van de intergemeentelijke vereniging en het voe-
ren van een beleid in overeenstemming van de vigerende afvalregelgeving. 
De algemeen directeur is tevens verantwoordelijk voor het financieel beheer en 
beleid. Inzicht in financiële meerjarenplanning, budgetbeheer, financiële beheers- 
en controlesystemen, thesaurieplanning, boekhouding en jaarrekening is vereist. 

PROFIEL
• Je bent in het bezit van een masterdiploma of diploma Industriële Wetenschap-

pen of gelijkwaardig én je hebt minimum 2 jaar ervaring  als leidinggevende.

AANBOD
• Een uitdagende sleutelfunctie met eindverantwoordelijkheid in een maatschap-

pelijk relevante sector.
• Een gevarieerd takenpakket en een contract van onbepaalde duur.
• Weddeschaal A5a-A5b. Er wordt rekening gehouden met relevante ervaring, bij 

een ander openbaar bestuur, maar ook uit de private sector of als zelfstandige.
• Extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, pensioen-

sparen, gsm). 

De kandidatuur (met cv, motivatiebrief en kopie van diploma) moet ingediend 
worden uiterlijk 21 februari 2022 op volgend adres: I.V.I.O., Lodewijk de Raetlaan 
12, 8870 Izegem of kan ook worden gemaild naar pierre.de.weirdt@ivio.be, ter 
attentie van de heer Pierre De Weirdt.

Word je na de eerste selectie op basis van je cv en diploma weerhouden, dan 
ontvang je een uitnodiging voor een schriftelijke proef. Het examenprogramma 
bestaat uit een schriftelijke en mondelinge proef, waarvoor op elk onderdeel 
50% der punten moeten worden gehaald en 60% op het totaal. Indien geslaagd 
in het schriftelijke en mondelinge gedeelte, volgt er nog een assessmentproef.

Meer informatie (met volledige functiebeschrijving) vind je op de website  
www.ivio.be of kan worden gevraagd via mail pierre.de.weirdt@ivio.be.

DE KRINGWINKEL MIDDEN WEST-VLAANDEREN 
vzw, is vanuit 6 locaties  actief in Kringwinkels, horeca 
en mobiliteit. Wij stellen een 200-tal personeels leden 
tewerk en zoeken ter uitbreiding van de centrale
diensten in INGELMUNSTER:

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

HR-MEDEWERKER (ref 115 610) 

In nauwe samenwerking met de werkbegeleiders zal je instaan voor de aan-
werving en de coaching van nieuwe doelgroepmedewerkers: • aanwervings-
procedures in nauwe samenwerking met o.a. VDAB, OCMW, ziekenfondsen, … 
• ondersteuning van de werkbegeleiders bij de begeleiding en evaluatie van 
nieuwe medewerkers • ontwikkeling van HR-projecten o.a. verzuimbeleid, VTO-
programma, ... Hiertoe werk je nauw samen met een ervaren collega en rappor-
teer je rechtstreeks aan de directie.

Profi el: • hogere opleiding en minstens initiële werkervaring • bij voorkeur ver-
trouwd met aanwervingen en opvolging van arbeiders • autonome coach met 
enthousiasmerende peopleskills • vlotte zelforganisatie • brede interesse in HR-
regelgeving.

PROJECTCOÖRDINATOR (ref 115 611)

projecten in ICT en digitalisering
Je wordt een interne spilfi guur bij de implementatie van nieuwe tools voor digi-
talisering van data, informatie en communicatie: • projectmatige ondersteuning 
van de afdelingen • begeleiding van de gebruikers in het werkveld: opleiding, 
instructies, … • beheer van ICT-diensten: opslag en beveiliging, contacten met 
leveranciers, … • advisering van de directie bij investeringen.

Profi el: • bachelor of gelijkwaardig door ervaring • veelzijdige interesse in ICT-
toepassingen • communicatief en dienstverlenend.

Kringwinkel MidWest biedt: • nieuwe functies ter ondersteuning van het
management • een sociaal bedrijf dat fors investeert in een verdere profes-
sionalisering • een grote betrokkenheid bij innovatieve projecten • een mens-
gerichte werkgever met aandacht voor een goede work/life-balance • markt-

conforme salarisvoorwaarden.

dekringwinkelmidwest.be 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). Aandacht 
voor milieu en duurzaamheid staan hierbij hoog 

in het vaandel (ISO 14001 ). Deze dynamische familiale KMO realiseert met zijn 120 medewer-
kers een omzet van 20,5 mio euro. 

Momenteel wordt uitgekeken naar een dynamische MAINTENANCE MANAGER (m/v/x):    

FUNCTIE: • Je coacht en motiveert je zeskoppig team van mecaniciens en elektriciens. 
• Je staat in voor de taakverdeling & correcte uitvoering, zorgt voor performant stockbeheer, 
plant preventieve & curatieve onderhouden in en springt bij i.g.v. acute onderhoudsinterven-
ties. • Je denkt mee over optimalisaties en innovaties van ons machinepark.

PROFIEL: • Je behaalde een technisch bachelor diploma (of gelijkw. door ervaring) en 
hebt bij voorkeur al enkele jaren leidinggevende ervaring. • Je staat technisch-analytisch sterk 
en hebt praktische kennis van pneumatica, hydraulica  en elektriciteit. • Je bent hands-on 
ingesteld, toont resultaatgericht initiatief en hecht veel belang aan kwaliteit en veiligheid.

AANBOD: • Een zeer uitdagende technische omgeving (lasrobots, zaagmachines, persen, 
lijmmachines, draaibanken, …) en ruimte om eigen initiatieven te ontwikkelen. • Een ambitieu-
ze, professionele 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

De BELGIAN PORK GROUP omvat 7 Belgische productie-
vestigingen en stelt 1700 personeelsleden tewerk. Wij
investeren continu in mensen en beschikken hiertoe over 
een bedrijfseigen payroll afdeling die ook het rechtstreeks 
aanspreekpunt voor alle personeelsleden is. Ter uitbrei-
ding zoeken wij voor de administratieve zetel in STADEN
(Westrozebeke) een:

HR-OFFICER
payroll en loonadministratie (ref 129 701)

Na een grondige interne opleiding word je een expert in personeelsadministratie & payroll voor 
zowel arbeiders, bedienden en kaderpersoneel: • verwerking en tijdige uitbetaling van lonen 
• informatieve toelichting en adviesverlening bij personeelsvragen • opmaak van RSZ en fi scale 
aangiftes • rapportering van KPI’s aan het management • beheer van individuele dossiers o.a. 
brugpensioen, schuldbemiddeling, … • nauwe samenwerking met de andere HR-diensten en de 
boekhoudafdeling.

Profi el: • leergierig ma/ba met economische, sociale of juridische background • vlot administra-
tief en organisatorisch talent • de ambitie om zich te vervolmaken tot expert in een groep van 
productiebedrijven • aansluitende ervaring in een sociaal secretariaat of een personeelsdienst is 
een bijkomende troef • teamplayer.

Aanbod: • een grondige opleiding en kansen tot verdere bijscholing • een veelzijdige functie 
met ruime autonomie • talrijke contacten en aanspreekpunt vanuit een expertrol • een sociale 
omgeving met aandacht voor personeelswelzijn (bedrijfsrestaurant, sportfaciliteiten, ….) • een

bedrijvengroep die fors investeert in ondersteunende diensten • een niche-onderneming
gekend als een Belgisch marktleider • uitstekende loonvoorwaarden + fi rmawagen mogelijk.

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

Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

www.asap.be/nl/jobs/bouw

CHECK:
Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

Zin in een 
TOPJOB IN DE BOUW?
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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.

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:

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:

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.

De snelste weg  
naar een job in  

de publieke
of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op 
WWW.POOLSTOK.BE
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