
  
Hoge vacaturegraad in bouw en it 
De sectoren bouw, it en horeca kennen veel vacatures ten 
opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen. “Quasi alle 
bouwberoepen zijn knelpuntberoepen.”

Bij de vacaturegraad gaat het om 
het aantal vacatures ten opzichte 
van het totale aantal arbeidsplaat-
sen. Dat percentage verschilt in ons 
land heel erg van sector tot sector. 
In de non-profit en financiële sector 
ligt de vacaturegraad op minder dan 
3 procent. In handel en transport op 
iets meer dan 4 procent. Dat blijkt 
allemaal uit cijfers van Statbel, het 
Belgische statistiekbureau.
Bouw (8 procent) en it (9 procent) 
horen dan weer bij de uitschieters. 
Maar de hoogste vacaturegraad ligt 
in de sector van accommodatie en 
maaltijden, denk aan horeca, met 
meer dan 11 procent. Deze drie sec-
toren liggen qua vacaturegraad ver 
boven 4,7 procent, het gemiddelde 
voor alle sectoren in België.
Tegelijk wijzen de cijfers op de krap-
te. “De nood aan extra werkkrachten 

is ook hoog”, beaamt Jean-Pierre 
Waeytens, gedelegeerd bestuurder 
van Bouwunie voor zijn sector. “Dat 
was al zo, en om tegemoet te komen 
aan de relance- en klimaatplannen 
neemt de vraag nog toe. Quasi alle 
bouwberoepen zijn vandaag knel-
puntberoepen.”  (WiVi)

Deze week:
extra jobs in de bouw 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 zorg



Bij Molymet Belgium (www.molymetbelgium.be) in de 
Gentse haven kennen alle 165 medewerkers elkaar. Toch 
heeft het bedrijf een internationale basis en een groeiend 
Europees klantenbestand. Molymet Belgium combineert zo 
de voordelen van een kleinere organisatie met de kracht van 
een multinational. Een brede waaier aan talenten, met of 
zonder diploma, is hier welkom. Motivatie en inzet worden 
sterk gewaardeerd en binnen de no-nonsense cultuur is 
er heel wat ruimte voor initiatief. Een bedrijf waar je je 
handen uit de mouwen kan steken en waar iedereen elkaar 
respecteert, dat is Molymet Belgium.

Omdat we aan de vooravond staan van de opstart van 
een gloednieuwe productieafdeling, zijn we op zoek naar 
volgende profielen om ons team te versterken:

BETROUWBAARHEIDSINGENIEUR 
TURNAROUND INGENIEUR 
WERKVOORBEREIDER
2 ELEKTRICIENS (waarvan 1 in volcontinu systeem)

2 MECANICIENS 
PROCESOPERATOREN (volcontinu systeem)

Wat heeft Molymet Belgium voor jou in petto? 

  Een stabiel bedrijf dat deel uitmaakt van een internationale groep 
die continu investeert in de verder groei en ontwikkeling, met ruimte 
voor vernieuwing en automatisering

 Een veilige werkomgeving  met aandacht voor de nodige opleidingen 

  Een aantrekkelijk verloningspakket aangevuld met extra-legale 
voordelen waaronder 18 compensatierustdagen en een verhoogde 
eindejaarspremie

 Een contract van onbepaalde duur 

Interesse?

Zeg ons waarom jij onze ideale kandidaat bent en stuur je CV naar 
jobs@molymet.be
Je kandidatuur wordt snel en discreet behandeld.

Interesse?

WAAROM PRECIES JIJ?
Je hebt al saleservaring of verkopen zit in je bloed. Je wil als interne sales je commerciële talenten 
gebruiken om nieuwe & bestaande klanten telefonisch de beste rekruteringscampagne te verko-
pen. Dit vanop kantoor in Zellik en deels van thuis.

WAT DE JOB INHOUDT?
Je neemt telefonisch of via mail contact op met klanten die interesse hebben in een rekruterings-
campagne (bv. via offerte-aanvragen van klanten zelf of de collega’s van telesales, via partners of 
reacties op een marketingmail). 

Dankzij je commerciële flair en je vermogen om de noden van de klant juist in te schatten, zet jij 
deze aanvragen om in effectieve offertes en volg je deze ook verder op tot de uiteindelijke ver-
koop. Je realiseert een meerverkoop waar mogelijk.

Daarnaast heb je ook enkele administratieve taken zoals bestellingen verwerken, service-na-ver-
koop, registraties in ons CRM-systeem, vragen per mail verwerken etc.

WAT OP JE CV STAAT 
is belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. We rekruteren voornamelijk op basis van DNA. Ga jij 
100% voor tevreden klanten? Ben jij empatisch en tegelijkertijd overtuigend? Werk jij vlot en effici-
ent? En ben je een echte teamplayer? Dan heb jij het juiste profiel! 

AANBOD
•  Een job binnen media 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, ambitieuze doelstellingen en waar ook 

ruimte is voor een grap.
•  De meest legendarische teambuildings!
•  Een aantrekkelijk loonpakket met interessante extralegale voorde-

len, een laptop en gsm-abonnement, extra vakantiedagen en een 
uitgebreid flexplan met mogelijkheden tot flexwagen en tankkaart.

Stuur zo snel mogelijk uw cv 
naar Roxanne.DeRyck@jobat.be.
Jobat, Z1 Researchpark 110, 1731 Zellik

Jobat rust op de stevige fundamenten van Jobat.be, de grootste Belgische jobsite 
en de Jobat-krant, een vaste waarde voor rekruteringsadvertenties in de

bekendste kranten van Vlaanderen zoals Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws,
De Standaard, Het Belang van Limburg en zoveel meer.

Nu zoeken wij zelf een

Commercieel Medewerker
om onze interne sales afdeling te versterken. Heb jij een vlotte babbel, 

krijg je energie van samen met je team de commerciële targets te
behalen en wil je werken in een warme omgeving met sympathieke

‘Jobatters’? Dan geloven we dat jij de juiste kandidaat bent!



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

Als opmeter zijn wij op zoek naar een extra enthousiaste collega, die zich 
kan vinden in een uitdagende en afwisselende functie. Je gaat onze klanten 
bezoeken om de (reeds verkochte) werken op te meten, voor te bereiden en 
in te plannen voor ons productieteam. Tevens staat u in voor de opvolging van 
deze werken. Wij zijn op zoek naar iemand met een technische bouwkundige 
achtergrond, een groot verantwoordelijkheidsgevoel, die goede communicatieve 
vaardigheden bezit. Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B en hebt wel 
wat computervaardigheden (MS Office).

Profiel: • Bij voorkeur beschik je over een bachelorsdiploma bouw of ben je 
gelijkwaardig door je ervaring als bouwkundig tekenaar. • Je hebt een goed 
technisch inzicht en een sterk analytisch vermogen. • Je hebt zin om de 
zaken aan te pakken en bent daarin ook zeer nauwkeurig. • Je hebt goede 
communicatieve eigenschappen en bent klantvriendelijk ingesteld. • Kennis van 
andere talen zoals Frans of Engels is een pluspunt. • Je kan creatief denken 
en bent steeds resultaatgericht. • Je kan zowel in teamverband als zelfstandig 
werken. • Ervaring in 3D is een pluspunt en je gelooft in BIM als toekomst voor 
de bouwsector. • Je wil deel uitmaken van de Van Thuyne familie.

Aanbod: • We bieden je een boeiende en gevarieerde functie aan in een groeiend 
en stabiel bedrijf. Je krijgt een voltijds of een 4/5 contract van onbepaalde duur. 
• Wij voorzien een grondige interne opleiding, waarbij u kennis maakt met ons 
bedrijfseigen tekenpakket. • U komt terecht in een dynamisch bedrijf, waar een 
open communicatie heerst en ruimte is voor eigen inbreng. • Wij bieden een 
vaste fulltime job aan en voorzien een aantrekkelijk salarispakket. Daarnaast is 
er ook mogelijkheid tot glijdende uren. • Je werkt in een filevrije omgeving. • Je 
krijgt een vaste stek in onze gloednieuwe kantoren waarin er een no nonsens 
cultuur heerst.

Contact: Ben je geprikkeld door deze vacature en wil je ons team vervoegen 
aarzel dan niet om uw cv door te sturen en ons vandaag nog te contacteren. 
Dit kan met mevrouw Fien Barra per email op fb@gewelven.be of telefonisch op 
056/60.80.20.  | Hooiemeersstraat 19 - 8710 Wielsbeke.

Van Thuyne zoekt een

Van Thuyne produceert een breed gamma aan 
vloerelementen: gewapende en voorgespannen gewelven, 
predallen, balken en kolommen. Naast onze productiesites 
beschikken wij ook over een eigen studiebureau. Door 
onze gestage groei zijn we momenteel op zoek naar een 
extra bouwkundig tekenaar.

Word jij ons technisch visitekaartje?

BOUWKUNDIG TEKENAAR

Bestelwagen
zkt. technieker!

Solliciteren?
Da’s gemakkelijk!

Kan jij ons helpen?

Wij zoeken
// Service technieker

#solarheroes



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

Tibeflex is een familiebedrijf met een flexibele orga-
nisatie en doorgedreven digitale aanpak. Ruim 30 
jaar na de oprichting is Tibeflex één van de grootste 
Winsol dealers in België. Dagdagelijks leggen wij de 
focus op topkwaliteit, service en design.

Door onze voortdurende groei zijn wij op zoek naar: 

commercieel medewerker  bouw / projectbegeleider (M/V)
Wij werven een commercieel medewerker aan mét achtergrond bouw om ons team te versterken. Wij 
bieden een uitdagende job met veel afwisseling in een sterk gedigitaliseerde omgeving.

- Je staat in voor het opmeten en calculeren van offertes betreffende ALU & PVC ramen  
 en deuren, zonwering,rolluiken, garagepoorten.
-  Je staat de klanten te woord en begeleidt hen in hun aankopen, ook in de toonzaal.
-  Je hebt de eindverantwoordelijkheid voor de grote projecten/werven.
-  Om de 2 weken ben je op zaterdag aanwezig in de showroom.

Wij bieden:
- Voltijdse vaste job in een stabiele en familiale werkomgeving met onmiddellijke indiensttreding
- Een leuk en dynamisch team
- Variatie in werken (binnen- en buitendienst)
- Marktconform loon met e-wagen en gsm

Wij zoeken:
- Vlotte communicatieve persoonlijkheid met achtergrond BOUW (TSO, bachelor,…)  
 met minimum 2 jaar ervaring in de bouwsector
- Een teamplayer met digitale mindset (Apple)

Solliciteren naar: sollicitatie@tibeflex.be
Contact: Kendall tiberghien

Nijverheidskaai 12 • 9040 Sint-Amandsberg • www.tibeflex.be • +32 09 218 98 98

WWW.MELLE.BE   WWW.MELLE.BE   WWW.MELLE.BE   WWW.MELLE.BE 

INTERESSE?

Neem dan zeker een kijkje op www.melle.be of www.jobsolutions.be.  
Hier kan je meer informatie (functieomschrijving, aanwervingsvoorwaarden, ...) terugvinden 
over de procedure. Solliciteren kan tot uiterlijk 8 maart 2022! 

 
NOG VRAGEN?  
Neem dan contact op met Julie Morbée van A&S Solutions via julie@assolutions.be.

WERFCONTROLEUR
contractueel • B1-B3 • voltijds
www.jobsolutions.be/register/10662-89

Gemeentebestuur Melle gaat over tot het organiseren van 
een aanwervingsprocedure en het aanleggen van een 
wervingsreserve van 3 jaar voor een (m/v/x)

Op zoek naar een 
boeiende job bij de 
overheid ? 

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

Een greep uit onze 
vacatures in 
Oost-Vlaanderen:

Gemeente Kaprijke - Algemeen directeur
Gemeente Oosterzele - Departementshoofd 

grondgebiedszaken
Stad Zottegem - Deskundige inburgering 

en fl ankerend onderwijsbeleid 
Stad Geraardsbergen - Handhavingsambtenaar

Stad Ronse - Teamleider schoonmaak
Gemeente Haaltert - Projectleider openbare ruimte

Gemeente Destelbergen

Gemeente Sint-Martens-Latem

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Verdonck
Professional Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.
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