
JOIN US TO MAKE A DIFFERENCE.

Kärcher is wereldwĳ d marktleider op 
gebied van reinigingssystemen, producten 
en diensten. Het bedrĳ f staat voor 
kwaliteit, innovatie en duurzaamheid. 
De sleutel van ons succes zĳ n onze 
gemotiveerde medewerkers die dagelĳ ks 
hun expertise toewĳ den aan ons bedrĳ f 
en product. 

Kärcher is een Duits familiebedrĳ f dat 
uitzonderlĳ ke carrièremogelĳ kheden 
aanbiedt binnen een sterke, gezonde en 
internationaal gereputeerde groep.

Interessante uitdagingen in combinatie 
met uitwisseling van know-how, creëren 
een ideaal platform voor de individuele 
carrièreplanning en persoonlĳ ke 
ontwikkeling. 

Wĳ  zoeken naar betrokken medewerkers 
die teamwork waarderen. Medewerkers 
die samen met ons streven naar wat 
Kärcher speciaal maakt: altĳ d het beste 

aanbieden, zonder uitzondering. 

Kärcher N.V.
Boomsesteenweg 939
2610 Wilrĳ k (Antwerpen)

Buitengewone uitdagingen vragen om buitengewone mensen.
Wegens sterke groei zĳ n wĳ  op zoek naar enthousiaste medewerkers. 

Kĳ k voor meer informatie
op www.karcher.be

Of solliciteer via
kaercher.talentfi nder.be

›  ›  Afdeling Service - professionele divisie (Wilrĳ k)

 Service Coördinator

 Back Offi ce Manager

 Monteurs (binnendienst)

 Monteurs (buitendienst)
      regio Antwerpen & Limburg & Vlaams-Brabant

      regio Oost-Vlaanderen

›  ›  Afdeling Sales - professionele divisie (Wilrĳ k)

 Winkeladviseur Kärcher Center Antwerpen

 Webshop Beheerder

›  ›  Kärcher biedt:
 Een boeiende functie in een dynamische en groeiende omgeving. 

Ons bedrĳ f behoort tot de grotere KMO’s en maakt deel uit van een 
internationale groep.

 Een marktconform salaris aangevuld met goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden (fl ex income plan, glĳ dende uren, groepsverzekering 
met gratis hospitalisatieverzekering,…). 

 Een stimulerende werksfeer met aandacht voor fl exibiliteit, vrĳ heid en 
persoonlĳ ke verantwoordelĳ kheid.

BE THE
DIFFERENCE

WWW.KARCHER.BE



HOOFDVERPLEEGKUNDIGE
voltijds • voor onbepaalde duur • contractueel • aanleg wervingsreserve 1 jaar
Functie: Je geeft leiding aan een team van verplegend en verzorgend personeel en 
rapporteert aan de directeur van het woonzorgcentrum. Je organiseert en coördineert 
de zorg voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Je bent medeverantwoordelijk 
voor het welzijn van de bewoners. 
Profiel: In het bezit zijn van een diploma van gegradueerde verpleegkundige (bachelor-
diploma in de verpleegkunde) en in het bezit zijn van/of de bereidheid hebben tot het 
behalen van een getuigschrift kaderopleiding (leiderschap in zorg) of een diploma 
ziekenhuiswetenschappen. Beschikken over minimum 4 jaar ervaring als gegradueerde 
verpleegkundige en/of als hoofdverpleegkundige in een woonzorgcentrum of geriatri-
sche afdeling.
Aanbod: Loonbarema: IFIC cat. 17 (geïndexeerde brutojaarwedde €42.789,98 - €65.810,55).
Je ontvangt eveneens bijkomend extralegale voordelen als maaltijdcheques (€8), eco che-
ques, een hospitalis tieverzekering, 2de pensioenpijler, een fietsvergoeding en valorisatie 
van verpleegkundige ervaring in de privésector. De selectie zal doorgaan op 21/03/2022.

ERGOTHERAPEUT 
halftijds (0,50 VTE) • voor onbepaalde duur • contractueel • aanleg wervingsreserve 1 jaar

Profiel: In het bezit zijn van een diploma in de ergotherapie.
Aanbod: Loonbarema: IFIC cat. 14 (geïndexeerde brutojaarwedde €33.938,81 - €53.613,44). 
Je ontvangt eveneens bijkomend extralegale voordelen als maaltijdcheques (€8), ecoche-
ques, een hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler, een fietsvergoeding en valorisatie 
van 5 jaar ervaring in de privésector. De selectie zal doorgaan op 01/04/2022.

VERPLEEGKUNDIGEN
voltijds/deeltijds (0,75 of 0,80 VTE)/halftijds (0,50 VTE) • voor onbepaalde duur 
• contractueel • aanleg wervingsreserve 1 jaar
Profiel: In het bezit zijn van een diploma verpleegkunde.
Aanbod: Loonbarema: IFIC cat. 14B indien niet in bezit van bachelordiploma verpleeg-
kunde (geïndexeerde brutojaarwedde €31.378,81 - €47.747,88); IFIC cat. 14 indien in bezit 
van bachelordiploma in de verpleegkunde (geïndexeerde brutojaarwedde €33.938,81 - 
€53.613,44). Je ontvangt eveneens bijkomend extralegale voordelen als maaltijdcheques 
(€8), ecocheques, een hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler, een fietsvergoeding 
en valorisatie van verpleegkundige ervaring in de privésector. De selectie zal doorgaan 
op 21/03/2022.

ZORGKUNDIGEN  
halftijds (0,5 VTE)/deeltijds (0,75 of 0,80 VTE) • contractueel • voor onbepaalde duur 
• aanleg wervingsreserve 1 jaar
Profiel: In het bezit zijn van een visum van zorgkundige.
Aanbod: Loonbarema: IFIC cat. 11 (geïndexeerde brutojaarwedde €29.038,17 – €37.180,60). 
Je ontvangt eveneens bijkomend extralegale voordelen als maaltijdcheques (€8), 
ecocheques, een hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler, een fietsvergoeding en 
valorisatie van 5 jaar ervaring in de privésector. De selectie zal doorgaan op 22/03/2021.

MEDEWERKERS  
ONDERHOUDSPERSONEEL (SCHOONMAAK)
halftijds (0,50 VTE) • voor onbepaalde duur • contractueel • aanleg wervingsreserve 1 jaar

Functie: Je werkt binnen het onderhoudsteam, onder de directe leiding van de directeur. 
Je staat in voor het schoonmaken van het woonzorgcentrum en de maaltijdbegeleiding 
van de bewoners.
Aanbod: Loonbarema: Hybride IFIC cat. 4 en cat. 8 (geïndexeerde brutojaarwedde 
€24.889,85 – €30.943,55). Je ontvangt eveneens bijkomend extralegale voordelen als 
maaltijdcheques (€8), ecocheques, een hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler, 
een fietsvergoeding en valorisatie van 5 jaar ervaring in de privésector. De selectie zal 
doorgaan op 28/03/2022.
.

MEDEWERKER  
ONDERHOUDS PERSONEEL  
(SCHOONMAAK EN MAALTIJDBEDELING AAN HUIS)
halftijds (0,50 VTE) • voor onbepaalde duur • contractueel • aanleg wervingsreserve 1 jaar

Functie: Je werkt binnen het onderhoudsteam, onder de directe leiding van de directeur. 
Je staat in voor het schoonmaken van het woonzorgcentrum en de maaltijdbegeleiding 
van de bewoners en aan klanten aan huis.
Aanbod: Loonbarema: Hybride cat. 4 en cat. 7 (geïndexeerde brutojaarwedde 
€25.136,46 – €31.590,62). Je ontvangt eveneens bijkomend extralegale voordelen als 
maaltijdcheques (€8), ecocheques, een hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler, 
een fietsvergoeding en valorisatie van 5 jaar ervaring in de privésector. De selectie zal 
doorgaan op 23/03/2022.

Ben jij op zoek naar een tof team dat zich dagdagelijks wil inzetten voor de 
kwaliteitsvolle zorg van 60 ouderen? Misschien ben jij wel die enthousiaste 
medewerker (m/x/x) waarop de bewoners van woonzorgcentrum Ter Nethe 
zitten te wachten!

Interesse? Stel u zeker kandidaat! Als jij graag mee in ons team stapt, vraag de functie beschrijving, aanwervingsvoorwaarden en inschrijvingsbundel op bij Anja Paepen, 
Woonzorgcentrum Ter Nethe, Grote Baan 262, 2235 Hulshout, tel. 015 22 93 90 of per e-mail: anja.paepen@hulshout.be. We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 
09/03/2022.

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

De kennismaking

Sunny Europe is een Duty Free & 
Travel Retail Group, met klanten 
over de hele wereld. Werken bij 
Sunny Europe betekent werken 
in een groeiende, internationaal 
georiënteerde onderneming en in 
een ambitieus en kleurrijk team dat 
steeds voor nieuwe uitdagingen 
staat. Deze kmo is actief in de 
‘maritime retail’ en focust zich op 
een klantenkring ‘out there’, op zee.

Ter uitbreiding van hun team, zijn 
wij voor hen op zoek naar een 
gemotiveerde en ervaren:

 www.sunny-europe.com

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

PROCUREMENT MANAGER
 
De uitdaging: • Je zet het supplier relationship management op en onderhoudt het • Je  
voert commerciële onderhandelingen met leveranciers • Je analyseert de budgetten  
• Je volgt de stockrotatie nauwgezet op d.m.v. actief SKU (management per assortiment)  
• Je zet in op digitalisering in de hele afdeling • Je volgt de nieuwste trends op in dutyfree 
• Je begeleidt je team door een feedbackcultuur te introduceren i.s.m. de hr-manager • Je 
voorziet coaching en opleiding en respecteert de work-lifebalans en workload • Je toetst je 
realisaties en beslissingen aan de positieve impact op het harde leven van onze klant op zee  
• Als lid van het managementteam rapporteer je rechtstreeks aan de CEO

De perfecte match: • Hoger diploma in een economische richting • Min. 5 jaar aankoop-
ervaring, bij voorkeur in de retail van FMCG en luxeproducten • Sterke organisa torische 
vaardigheden en een feilloos probleemoplossend vermogen • Analytisch, administratief sterk 
en strategisch meedenken met de bedrijfsleiding • Degelijke kennis van financiën  
• Assertief en communicatief • Succesvolle onderhandelaar • Peoplemanager • Perfecte 
beheersing van het Engels. Een goede kennis van het Frans is wenselijk. Kennis van het Duits 
is mooi meegenomen

Het aanbod: • Een zeer uitdagende functie in een snelgroeiend bedrijf met internationale 
ambities • Je krijgt de nodige ruimte voor initiatief en ontwikkeling • Je maakt deel uit 
van een team dat fun en drive combineert met een warme familiesfeer • Een degelijk 
salarispakket met aantrekkelijke extralegale voordelen en flexibele werktijden

KUNNIG ZOEKT TEAMLEIDER LOCATIE

 Wil je werken in een organisatie met economische én 
maatschappelijke meerwaarde?  
Heb jij feeling voor het operationeel coördineren van 
logistieke activiteiten? 
 Haal je voldoening uit het coachen van mensen? Steek 
je graag je handen uit je mouwen? 

Wil je ons fantastisch team versterken, zelf groeien en 
mee bouwen aan KUNNIG?

Solliciteer via
 www.kunnig.com 

of
 hr@kunnig.com

Inspecteur Asfalt
Inspecteur Recycling en Granulaten
Inspecteur Traineeprogramma
Manager Asbestinventarisatie
Auditeur Asbest en Milieu

COPRO is een onpartijdige controle-instelling 
voor bouwproducten. Wil je ook meewerken 
aan een veilige, kwalitatieve en duurzame 
omgeving? Check jobs.copro.eu



Woonzorgcentrum Sint-Maria beheert 108 bedden. Een 
geëngageerd team streeft steeds naar kwalitatieve zorg 
in een thuisvervangend woonklimaat voor de bewoners. 
Om onze dienstverlening te continueren, zijn wij op zoek 
naar een enthousiaste verpleegkundige om ons team te 
versterken. 
Momenteel hebben wij een openstaande vacature voor 
de functie van verpleegkundige (m/v/x) met een contract 
onbepaalde duur, regime is bespreekbaar.
Je kan in je buurt werken in een stabiele en moderne 
werkomgeving.

Liggen ouderen je nauw aan het hart? 
Zie jij het als een uitdaging om bijkomend ervaring op te 
doen in een woonzorgcentrum? Spreekt het jou bovendien 
aan om bij te dragen aan het welzijn van onze bewoners 
en ben jij een echte teamplayer, dan ben je bij ons 
woonzorgcentrum van harte welkom!

Solliciteren kan je doen door een korte 
motivatiebrief met een kopie van jouw diploma/visum 

te sturen naar personeel@ocmwbrecht.be.

Voor alle informatie of een volledige functieomschrijving 
kan je terecht op www.welzijnscampusbrecht.be of bij de 
personeelsdienst van Welzijnscampus Brecht, elke werkdag 
van 09.00 tot 16.00 uur via mail personeel@ocmwbrecht.be 
of telefonisch op 03 330 11 34.

WZC Sint-Maria is op zoek naar 

ENTHOUSIASTE 
VERPLEEGKUNDIGEN!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Om onze bijstandsactiviteiten te versterken, zoeken we een: 

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

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

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

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

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

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

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

Bij VAB gaan we voor uitstekende kwaliteit en service. 

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

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

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

MAGAZIJNIER
Wat houdt het werk in?
•  Ontvangen en plaatsen van de inkomende goederen waar nodig. 
•  Uitvoeren van de nodige kwaliteitscontroles. 
•  Beheren van de bestellingen van de klanten. 
•  Klaarzetten van deze bestellingen voor levering of afhaling. 
•  Lossen en laden van vrachtwagens door middel van een BT. 
•  Uitvoeren van kwaliteitscontroles op de uitgaande en inkomende goede-

ren. 
•  Opvolgen van leeggoedstromen en opmaken van de nodige documenten. 
• Dagelijkse voorraadaanvulling. 
•  Bereid om af en toe chauffeur te zijn bij drukte.

CHAUFFEUR RIJBEWIJS B / C 
Wat houdt het werk in? 
• Afleveren van goederen aan de klant. 
•  U laadt, transporteert en levert  

voedingsproducten aan restaurants, brasseries, broodjeszaken,  
instellingen,… 

•  U vult nauwkeurig de administratieve documenten in. 
•  U bent bereid om af en toe bij drukte bij te springen in het magazijn.

INTERESSE? Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief 
voorzien van cv naar info@roomkoetje.be



GROUP ACCOUNTANT   
The challenge: • Lead monthly financial close across entities of the group • Lead 
implementation of harmonised procedures • Ensure compliance with filing of tax and 
VAT returns as well as other legal requirements • Prepare statutory BE GAAP financial 
statements for local entities • Coach the local accounting team

The perfect match: • 8 years of experience in a similar role • Solid SAP knowledge  
• Able to communicate and work comfortably in English, French and Dutch

PROJECT CONTROLLER   
The challenge: • Responsible for the monthly financial project reporting • Meetings 
with local and international project managers • Close collaboration with local teams to 
ensure full compliance of each entity • Improvement of business processes

The perfect match: • At least 5 years of experience in a similar role • SAP knowledge is 
a plus • Willing to travel 2 or 3 days a month • Knowledge of English, Dutch and French

Offer for both jobs: • An international team passionate about protecting the 
ecosystem • An attractive salary package, a company car and other advantages • A key 
position in the finance team

Introduction
Waterleau (head office in Wespelaar) is a global 
water technology company, committed to protect 
one of our most valuable natural resources: water. 
They provide solutions for water production, 
wastewater treatment and water reuse. They will 
do everything in their power to help industries 
and municipalities reach their sustainable 
development goals. Waterleau has developed a 
portfolio of state-of-the-art water technologies 
and acquired an impressive track record of +2000 
references across all continents. At the moment, 
they are looking for:

More info? Contact Hanne Hooyberghs via 011 36 10 62       www.motmansenpartners.be 
Interested? Apply on www.motmansenpartners.be/ overzicht-vacatures. Motmans & 
Partners are exclusively responsible for the search and selection procedure of these vacancies. 
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 www.waterleau.com

Als vrachtwagenmecanicien sta je in voor het uitvoeren van diverse 
herstellingen aan de voertuigen van onze klanten. Voor jou als 
elektromecancien vormen de elektrische aansluitingen in een 
vrachtwagen daarbij ook geen enkel probleem. Als magazijnier kun je je 
collega-mecaniciens en ook onze klanten de juiste onderdelen aanleveren.
Je bent gemotiveerd en een teamplayer. Je beschikt over de nodige 
ervaring. Een rijbewijs C/CE is een pluspunt, maar zeker geen noodzaak. 
Je bent bereid te werken volgens een 2-wekenschema (om de 2 weken op 
zaterdag).

Wij bieden je een correct loon in functie van je kennis en inzet. 
Eco- en maaltijdcheques behoren tot het loonpakket, net zoals een 
hospitalisatieverzekering.
Kun je je terugvinden in een van deze vacatures en wil je meewerken 
aan een collegiale werksfeer in een familiebedrijf met 
toekomstperspectief, solliciteer dan nu!

Solliciteren kan via een persoonlijk gesprek. Contacteer 
hiervoor dhr. Marc Ceulemans via het tel.nr. 015 40 40 42. 
Liever via e-mail? Stuur dan je CV naar info@germaine.eu 

Wij zoeken:
VRACHTWAGENMECANICIEN
ELEKTROMECANICIEN (VRACHTWAGENS)
MAGAZIJNIER

Garage GERMAINE  //  Beukheuvel 48  //  2500 Koningshooikt
WWW.GERMAINE.EU

We hebben JE
in ons  team nodig!

We hebben JE
in ons  team nodig!

g e t  i n !
Check de volledige 

vacature op onze website
jobs.sirris.be

Wil je graag bijdragen aan het opzetten en uitvoeren van toegepaste R&D-, test- en 
demonstratieprojecten betre� ende on- en o� shore windenergie, energietransmissie en 
energietransitie in ons klimatologisch testlabo?

Project Engineer R&D & Testing Wind Energy | Antwerpen

Loop je warm voor een coole job in 
onze klimaatkamer om testcampagnes 
in goede banen te leiden en onze 
testlabo-infrastructuur te bedienen en te 
onderhouden?

Test Technician-Operator 
voor onze klimaatkamer 
| Antwerpen

Heb je ervaring met automatisering en 
een uitgesproken passie voor robotica? 
Wil je het innovatieve potentieel van 
robots verder exploreren voor industriële 
toepassingen?

Robotics Engineer Smart & 
Digital Factory | Kortrijk

Ben je een materiaalkundig ingenieur 
met een achtergrond in composieten 
en kunststo� en en wil je bedrijven 
adviseren met het realiseren van hun 
circulaire oplossingen?

Project Engineer | Composites 
- Plastics - Circular Economy 
| Leuven

HKH, de Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg, opgericht 
in 1921, zorgt binnen haar werkingsgebied (de gemeenten Heist-op-den-Berg en Putte) 
voor een voldoende divers aanbod aan sociale woningen en appartementen. HKH ijvert 
actief voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen met bijzondere aandacht voor een sociaal 
en rechtvaardig beleid. HKH bezit zo’n 1.350 woongelegenheden en stelt een 12 mede-
werkers te werk. N.a.v. een pensionering en in het kader van de verdere professionele 
uitbouw zoeken wij 2 voltijdse medewerkers: 

EEN TECHNISCH MEDEWERKER 
Als handige en gedreven klusser met gezond verstand, sta je in voor: 
- Onderhoud en herstellen van gebouwen, uitrusting en omgeving
- Allerhande logistieke en technische ondersteuning
-  Jouw taken: Kleine schrijnwerkerij opdrachten, nazicht en kleine sanitair- of elektriciteitsopdrachten, 

groenonderhoud, kleine herstellingen aan het dak en werk in functie van de woning en woonomgeving, hulp 
bieden aan de collega’s, weekenddienst, …

EEN TECHNISCH-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
Als administratief medewerker in een technische omgeving, sta je in voor: 
-  De administratieve ondersteuning van het technisch team van HKH (incl. bij uitbestede werken, overheids-

opdrachten, verzekeringsdossiers, raamcontracten, uitwerken administratieve processen en procedures, 
werkbonnen, planning, call-centrum, klachten enz.)

-  Ondersteuning bij de langetermijnplanningen inzake onderhoud en beheer van het patrimonium i.f.v. een 
continue kwaliteitsbewaking en -verbetering van het patrimonium

Ons aanbod: 
-  Je komt terecht bij een moderne en groeiende sociale huisvestingsmaatschappij die je de ruimte geeft tot het 

nemen van verantwoordelijkheid.
-  Een vast en voltijds contract. 
-  Een wedde overeenkomstig de schalen van de Vlaamse Gemeenschap, aangevuld met een aantrekkelijk 

pakket van extralegale voordelen (maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, fietsver-
goeding voor woon-werkverplaatsing, vakantiegeld, eindejaarspremie,…), een aantrekkelijk verlofstelsel en 
hedendaagse werkmiddelen.

Lees de volledige functiebeschrijving op: www.hkh.be & www.vanpouckeconsulting.be/vacatures 
Solliciteer: Spreekt deze functie jou aan? Bezorg ons jouw cv met motivatiebrief per e-mail via   
tom@vanpouckeconsulting.be  tegen 28 februari 2022. De eerste selectie gebeurt op basis van motivatiebrief en 
CV. Op basis hiervan zullen een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor het verdere verloop van de selectie.

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



AREA SALES MANAGER    
Ambitieuze Business Development Manager  

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

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

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

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

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

Vakopleidingen bouw en techniek puilen uit
Vaak volgeboekt en veel interesse. Dat kan je zeggen over de meeste praktijkopleidingen bij organisaties als SYNTRA. 
Van elektricien, centrale verwarming en koeltechniek tot thuisbatterijen en hout.

Vlaanderen telt intussen meer dan twee-
honderdknelpuntberoepen, en daar zit-
ten heel veel technische- en bouwjobs 
tussen. Bij arbeidsmiddelaar VDAB is 
hun dienstverlening en opleidingstraject 
grotendeels gefocust op die knelpunten. 
Maar er zijn ook andere organisaties, zo-
als SYNTRA. “De meeste van onze tech-
nische opleidingen, zowel die ’s avonds 
als tijdens de dag, zitten helemaal vol”, 
antwoordt Ken Leemans, productmana-
ger elektro en techniek bij SYNTRA AB. 
Bij de uitschieters qua populariteit zijn 
klassiekers als de avondopleiding tot 
elektricien of elektromecanicien. Voor 
opleidingen installateur centrale verwar-
ming en koeltechnieker (eveneens een 
hardnekkig knelpuntberoep) zijn er dan 
weer wachtlijsten. “Ook onze houtoplei-

dingen doen het erg goed”, vult Leemans 
aan. Hierbij gaat het dan zowel om de 
basisopleiding hout als opleidingen tot 
meubelmaker, aannemer-interieur en 
schrijnwerker-interieur.

NIEUW
En dan zijn er nog de (vrij) nieuwe praktijk- 
opleidingen als batterij-installateur. Die 
zitten in de lift, door de groei van nieuwe 
vormen van energieopwekking en be-
waring. “De opleiding voor de installatie 
van thuisbatterijen hebben we intussen 
al vijf keer ingepland, en die zat snel te-
rug vol”, vertelt Leemans die ook op een 
praktisch probleem wijst. “Vaak hebben 
we gewoon geen plaats. Als we meer 
ateliers zouden hebben, kunnen we ook 
meer studenten ontvangen.”
        (WiVi)

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

Check onze beurskalender! 

Vroem! Vroem! Als kind was jij al gefascineerd door 
alles op wielen. Racen op je gocart, blokken vervoeren 
in je (denkbeeldige) vrachtwagen, speelgoed laden 
achter op je driewieler: je was er uren zoet mee. De 
meubels van mama en papa zagen serieus af. Gelukkig 
ontwikkelde je met de jaren de nodige behendigheid. 
In je truck, bestelwagen of bus: vandaag ben jij veilig 
onderweg. In binnen- en buitenland. 

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK?

Goesting in een 
topjob op de baan? 

www.asap.be/nl/jobs/chauff eur

CHECK:

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK?
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