
  
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



Duurzaamheid is hip en toekomstgericht!  
Nu is het moment om de sprong te wagen en te kiezen voor 

de vaste waarde van een lokale overheidsorganisatie.

COÖRDINATOR ACCOUNTANCY
Het financieel meerjarenplan zit in je vingers. Je duidt kritische proces
indicatoren en volgt ze nauwgezet op. Zo breng je risico’s in kaart en plan 
je passende scenario’s. Je kan proactief inspelen op vragen, behoeften en 
trends en herkent relevante signalen uit het werkveld. We verwachten dat 
je de boekhouding van a tot z coördineert en de processen op proactieve 
wijze optimaliseert. Je werkt beleidsvoorstellen en adviezen uit met het 
oog op een kwaliteitsvolle voorbereiding en bijsturing van het beleid. Je 
leidt en coacht een team van vier collega’s. 

ICT-DESKUNDIGE
Als ICTdeskundige beheer je diverse informatica en telecomsystemen en 
netwerken. Je waakt mee over de coherentie van het ICTlandschap, navi
gatie en de gebruiksvriendelijkheid van de toepassingen. Hiervoor vertaal 
je de functionele behoeften van de eindgebruikers naar technische eisen 
en houd je hierbij rekening met de mogelijke impact op de infrastructuur. 
Uiteraard werk je autonoom of projectondersteunend bij de ontwikkeling 
en implementatie van diverse (nieuwe) informaticaprojecten. Je vervult 
beurtelings, samen met je collega’s, een permanentierol via wachtdienst.

PROCESS CONTROL ENGINEER / PROCESS CONTROL 
OPERATOR / PROCESS CONTROL TECHNICIAN  
(master – bachelor – secundair onderwijs)
De verbrandingsinstallatie met energierecuperatie is een onmisbare 
schakel in een circulaire economie. De installatie is 24/7 actief en heeft 
een waaier aan functies nodig in het hele verbrandingsproces, de elektri
citeitsproductie, het warmtenet, de rookgaszuivering en alle processen. 
Je controleert het goede verloop van de ganse verbrandingsinstallatie. Je 
monitort het verbrandingsproces, de elektriciteitsproductie, de rookgas
zuivering … vanuit de controlezaal en ter plaatse en dit in een volcontinu 
systeem (7 dagen werken volgens 3ploegensysteem en 7 dagen thuis). Je 
interpreteert diverse meetwaarden en stuurt de installatie bij. Je beschikt 
over een handson mentaliteit en kleine eerstelijnsherstellingen uitvoeren 
schrikt je niet af. Je draagt de verantwoordelijkheid over de werking om de 
productie en milieunormen te halen.

Harelbeke 
> Coördinator Accountancy
> ICT-deskundige
> Medewerker back-office
> Process Control Engineer /  

Process Control Operator /  
Process Control Technician

> Elektrotechnicus

Moen
> Elektromechanicus
> Garagist vrachtwagens /  

onderhoudstechnicus
> Chauffeur
> Bestuurder zwaar materieel
> Polyvalent medewerker

> Recyclageparkwachter
> Hulprecyclageparkwachter
> Teamleider Sortering 

Surf naar jobs.imog.be en bekijk ons 
uitgebreid vacatureaanbod met alle 

functieomschrijvingen. Solliciteren kan 
via het online sollicitatieformulier. Je kan 

meteen je cv en motivatiebrief meesturen.

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



LOKAAL BESTUUR LEDEGEM 
WERFT AAN!

MEER INFO
Team personeel en organisatie
solliciteren@ledegem.be 
www.ledegem.be/vacatures

Ons lokaal bestuur stoomt zich klaar voor de toekomst en blijft investeren in 
een uitmuntende dienstverlening. Een volgende stap in onze reorganisatie is de 
herstructurering van de cluster wonen en omgeving. We zijn daarom op zoek naar 
nieuwe medewerkers. Uit het juiste hout gesneden? Aarzel dan niet en bezorg ons 
ten laatste op 23 februari jouw kandidatuur!

Administratief deskundige wonen, vergunningen en lokale 
economie (m/v/x)
Je biedt administratieve ondersteuning in het team wonen, vergunningen en lokale 
economie. Je coördineert het beleid i.v.m. lokale economie, het burgemeesterscon-
venant en het lokaal energie- en klimaatpact. Je helpt de klanten aan het loket.

Je hebt een bachelordiploma. Relevante ervaring is een meerwaarde maar geen 
must. Je wordt bezoldigd volgens het barema B1-B3 (min. € 2.509,94 - max. 
€ 4.229,18 bruto).

Coördinator wonen, vergunningen en lokale economie (m/v/x)
Je staat in voor het coördineren, voorbereiden en uitvoeren van het gemeen-
telijk beleid rond wonen, vergunningen en lokale economie. Daarnaast neem je als 
omgevingsambtenaar ook zelf een expertenrol op binnen het team. Je leidt op een 
kwalitatieve manier het team wonen, vergunningen en lokale economie.

Je hebt een masterdiploma met minimaal 4 jaar beroepservaring en wordt bezoldigd 
volgens het barema A5a-A5b (min. € 4.202,73 - max. € 7.191,99 bruto).

Expert openbare werken en rioolbeheer (m/v/x)
Je staat in voor het coördineren en uitvoeren van het gemeentelijk beleid rond 
openbare werken, rioolbeheer en verkeer. Je maakt de planning en bestekken op, ziet 
offertes na, volgt de werf op en woont actief werf- en coördinatievergaderingen bij. 
Je pakt specifieke projecten op een gestructureerde wijze aan.

Je hebt een masterdiploma met minimaal 4 jaar beroepservaring en wordt bezoldigd 
volgens het barema A5a-A5b (min. € 4.202,73 - max. € 7.191,99 bruto).

Reeds meer dan 114 jaar (sinds 1908) staat Versluys Groep synoniem voor 
kwaliteit en betrouwbaarheid. Hierdoor zijn we vandaag de dag uitgegroeid 
tot dé absolute referentie in de bouwwereld. Dankzij onze stabiele lange 
termijn vooruitzichten zijn we, voor uitbreiding van ons team, dringend op 
zoek naar gemotiveerde en vakbekwame mensen met ervaring.

W E R F T  A A N

PROJECTLEIDER
RUWBOUW
www.jobatversluys.be

Versluys Groep (tav Human Resources) Zandvoordestraat 465 - 8400  
Oostende of solliciteer digitaal en mail uw CV door naar  

job@groepversluys.be

Alle sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld

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!

De sociale bouwmaatschappij 
DE MANDEL, gevestigd in Roeselare, 

beheert ongeveer 5.000 sociale huur-
eenheden in West-Vlaanderen. Daarnaast 

bouwt zij ook jaarlijks sociale koopwoningen en 
verstrekt sociale leningen. Het werkgebied van 

De Mandel strekt zich uit over 30 steden en 
gemeenten in West-Vlaanderen.

De Mandel werft aan (M/V):

DE MANDEL
SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ

PROJECTMEDEWERKER  RENOVATIES
• Je staat in voor de coördinatie van renovatieprojecten binnen het 
patrimonium van De Mandel. • Je maakt administratieve en technische 
bestekken op overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten en 
zorgt er voor dat de aanbesteding en gunning wettelijk in orde zijn. Tijdens 
de uitvoering van de werken ben jij het aanspreekpunt voor alle betrokken 
partijen (architect, aannemer, huurder, …). • Je volgt de renovaties van A tot 
Z op en kan inspelen op wijzigende omstandigheden. 

Jouw profi el:
Voor de functie projectmedewerker renovaties ben je minimaal houder van 
een bachelordiploma in een relevante richting (bouwkunde, toegepaste 
architectuur, …). 

Onze voorwaarden:
Wij voorzien voor deze functie een contract van onbepaalde duur. Bij De 
Mandel kan je rekenen op een marktconforme verloning in functie van jouw 
kennis en ervaring, aangevuld met maaltijdcheques, een groepsverzekering 
en een gunstig verlofstelsel. Je komt terecht in een organisatie met een 
aangename werksfeer, een open teamgeest en met mogelijkheid om je 
verder te ontwikkelen.

Is deze functie iets voor jou?
Stuur dan jouw cv en motivatiebrief voor 21 maart 2022 naar DE MANDEL 
CVBA, t.a.v. Stefanie Vandenabeele, directeur, Groenestraat 224, 8800 
Roeselare of via info@demandel.be

Wil je meer weten over de selectieprocedure, 
arbeidsvoorwaarden en jobinhoud?
Surf naar onze website www.demandel.be.

www.demandel.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
BETOCOR bv, gevestigd in HOOGLEDE, is een gespecialiseerde KMO in gegoten industriële 
betonvloeren (50 wkn, 25 mio euro omzet). In héél België zijn wij gekend voor maatwerk en 
een sterke knowhow in complexe projecten die wij rechtstreeks voor de industriële klant of voor 
aannemingsbedrijven uitvoeren. Om de toekomst van het bedrijf verder uit te bouwen wenst de 
familiale zaakvoerder zich te omringen met een

Volg ons opfi www.verdonckbv.be
Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

ADJUNCT-BEDRIJFSLEIDER
• interne spilfi guur • ir./ing. bouwkunde of economisch master (ref 129901) 

Na een grondige introductie zal je de dagelijkse operationele werking in goede banen leiden. Hiertoe
zal je nauw samenwerken met de zaakvoerder die vooral zal instaan voor de externe contacten 
en het general management. De job omvat o.a.: • personeelsplanning, organisatie, werk- en 
werfvoorbereiding • analyse van nieuwe prijsaanvragen en aansluitend overleg met klanten, 
studiebureaus en onderaannemers • opmaak van gefundeerde kostprijzen en o� ertes • fi nanciële 
follow-up van de lopende werven • personeelsopvolging en -aanwervingen • optimalisatie van het 
operationeel management en de werkprocedures (o.a. veiligheid).
Profi el: • gedreven en enthousiast manager • ingenieur bouwkunde of economisch master (TEW,
Handelsingenieur, ….) • relevante ervaring in de bouwsector • de ambitie om mee een bedrijf te runnen
• een lange termijnperspectief met het oog op bedrijfscontinuïteit.

Aanbod: • een unieke en veelzijdige operationele managementfunctie • de uitdaging om 
stelselmatig méér bevoegdheid op te nemen • een jonge, gezonde en ambitieuze familiale 
onderneming met een dynamische KMO-spirit • een nichespeler met een stevige reputatie op vlak 

van technische kennis en kwalitatieve uitvoeringen • continue investeringen o.a. in innovatieve 
technieken • uitstekende loonvoorwaarden + voordelenpakket.

Interesse? Richt je kandidatuur naar o�  ce@verdonckbv.be 
Meer info? Jos Verdonck, Personeelspsycholoog,  056 53 11 80

ENTHOUSIASTE COLLEGA’S GEZOCHT 

We zijn een jonge, dynamische groep op zoek naar 
nieuwe talenten om ons team te vervoegen! Ons bureau is 

voornamelijk actief  in de sector infrastructuur, 
wegenis en riolering.

Daarvoor zijn we op zoek naar:
EEN LANDMETER, WERFOPVOLGER EN 

ONTWERPER.

What’s in it for you?
-  Interessante verloning gekoppeld aan een aantal 

extralegale voordelen. 
-  Een aangename werksfeer met knotsgekke collega’s.
-  Opleidingen in eigen interessegebied.
-  Doorgroeimogelijkheden.
-  Halfjaarlijkse teambuilding +  

afterwork-activiteiten op vrijdag.

Ben je jong van geest, weet je van aanpakken en 
heb je zin om er in te vliegen? 

Neem dan zeker een kijkje op onze website, daar vind je de volledige 
vacatures terug. www.sbverhaeghe.be/vacatures

WERFT AAN
bekister / metser

zelfstandige metser
(in onderaanneming) REGIO BRUGGE

Bouwbedrijf Bryon is een ruwbouwbedrijf dat instaat voor de ruwe structuur van villa’s en 
appartementsgebouwen. Onze specialiteit is het plaatsen van prefab zichtbeton elementen. 

Zin in een nieuwe uitdaging? Kom werken bij Bouwbedrijf Bryon!

Profiel 
›  Je bent een gemotiveerd persoon 

die zijn werk met veel passie doet
› Je bent leergierig
› Je werkt net en nauwkeurig 
›  Je hebt een bouwopleiding ge-

volgd en/of je hebt ervaring in de 
bouw: min. 1 jaar of meer

Troeven
›  Losse en leuke sfeer met ervaren Nederlandstalige 

collega’s 
›  Voltijdse job met vast contract
›  Aantrekkelijk loon met maaltijdcheques
›  Werk in eigen streek
›  Werkuren van 7h30 – 16h15

WWW.BOUWBEDRIJFBRYON.BE

info@bouwbedrijfbryon.be – 0478/379.888 – www.bouwbedrijfbryon.be

Verdonck
Professional Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.



Vanden Avenne Commoditi es is 
gespecialiseerd in de trading en 
distributi e van landbouwgrond-
stoff en voor food-, feed- en biofuel-
producti e. Ons innovati ef familie-
bedrijf realiseert als marktleider 
een omzet van ruim 1,1 miljard 
euro. Dagelijks stellen 32 collega’s 
kwaliteit, service en dienstverle-
ning voorop in een horizontale 
structuur met een no-nonsense 
mentaliteit. Omwille van onze 
duurzame groei, willen we ons 
gedreven team in Kortrijk graag 
versterken met twee bekwame 
medewerkers (m/v):

LOGISTIEK PLANNER
 FUNCTIE: 

• Verantwoordelijk over de volledige organisati e & coördinati e.
• Vlekkeloze planning bij het transport van de logisti eke dienst.
• Dagelijks contact met internati onale klanten, leveranciers en 
logisti eke serviceproviders.
• Service- en kwaliteitsgerichte aanpak van de logisti eke afwikkeling.
• Vlott e samenwerking met een team van gemoti veerde collega’s.

 PROFIEL: 
• Bachelor- of masterdiploma en een relevante werkervaring.
• Echte teamplayer met zin voor initi ati ef.
• Oplossingsgerichte en effi  ciënte denker.
• Nauwe samenwerking met medewerkers van andere diensten.
• Betrouwbare back-up voor jouw collega’s.
• Vlott e professionele communicati e N/F/E.
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 AANBOD: • Een fullti me job vol afwisseling en verantwoordelijkheid met een aangename bedrijfscultuur. • In deze historisch, fi nancieel gezonde 
onderneming zijn alle tools aanwezig om professioneel te kunnen werken en groeien. • Je krijgt een boeiende opleidingsperiode, aantrekkelijke 
salarisvoorwaarden en extralegale voordelen volgens jouw inzet en prestati es.

INTERESSE? Stuur je cv met moti vati e naar info@ago.be. Meer info nodig? Bel naar 056 22 80 64.

Deze vacature vind je ook op www.ago.be. Wij garanderen een discrete en snelle behandeling van jouw kandidatuur. 
De selecti e gebeurt in exclusieve samenwerking met AGO Internati onal.

SALES TRADER
 FUNCTIE: 

• Opbouwen langetermijn & solide relati es met klanten.
• Accuraat adviseren en up-to-date houden m.b.t. veranderingen.
• Meedenken met de klant en correcte oplossingen op maat leveren.
• Acti ef deelnemen aan onderhandelingen, closing contracten en 
logisti eke opvolging.
• Opvolgen interne processen en systemen, rekening houdende met procedures.
• Opvolgen evoluti es, inspelen op trends en detecteren van nieuwe markten.

 PROFIEL: 
• Bachelor- of masterdiploma en een relevante werkervaring.
• Geboren onderhandelaar en creati ef commercieel talent.
• Creëren meerwaarde door een sterke overtuigingskracht.
• Vlott e, asserti eve en doelgerichte persoonlijkheid.
• Analyti sch, professioneel en resultaatsgericht.
• Uitstekende communicati eve vaardigheden N/F/E.

ZILVERVOGEL vzw, is een groep van woonzorg centra
met huizen te Reninge, Rekkem en Woumen. In kader 
van de verdere professionalisering wenst de directie 
zich te omringen met een:

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

Volg ons opfi www.verdonckbv.beExclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

VERANTWOORDELIJKE HR ONTWIKKELING
EN PERSONEELSADMINISTRATIE (ref 122608) 

In deze nieuwe functie zal je ter ondersteuning van 3 woonzorgcentra instaan voor: • de 
uitbouw en opvolging van een toekomstgericht HR-beleid • het beheer en uniformisering 
van de HR-procedures • de ondersteuning op vlak van aanwervingen en retentiebeleid • de 
personeelsontwikkeling: loopbaan ontplooiing, VTO, werknemersparticipatie … • de opvolging en 
communicatie omtrent personeelsadministratie en sociale wetgeving ism het sociaal secretariaat 
• de rapportage en actievoorstellen m.b.t. diverse HR-indicatoren • de dagelijkse samenwerking 
met en ondersteuning van de campusdirecteuren en de algemeen directeur.

Zilvervogel investeert in mensen: • hogere opleiding bij voorkeur aangevuld met een 
aanvullende HR-vorming • autonoom persoon met minstens initiële ervaring in een HR-functie 
• enthousiasmerende coach die zelforganisatie en gedeeld leiderschap hoog in het vaandel 
draagt • innovatief denker en facilitator voor implementatie van veranderingstrajecten in de 
lokale organisaties • brede interesse voor continue updates op vlak van soft en hard HR.

Zilvervogel biedt kansen: • de uitdaging om het volledig HR-beleid uit te werken • een zeer 
veelzijdige functie in een mensgerichte organisatie • een organisatie met visie en een sterk 

operationeel management • aantrekkelijke loonvoorwaarden + diverse voordelen.

B2B ACCOUNT MANAGER
pionier met interesse voor de projectmarkt (ref 44015) 
Enerzijds word je verantwoordelijk voor de nieuwe afzetontwikkeling in de projectmarkt 
(hotels, vakantieparken, appartementen, ...). Hiertoe zal je opportuniteiten opsporen en een 
netwerk aan b2b-relaties uitbouwen. Anderzijds zal je instaan voor de follow-up van onze 
talrijke retailklanten. Daarnaast word je actief betrokken bij de strategische uitbouw van het 
commercieel bedrijfsbeleid.
Duvatex zoekt: • commercieel talent met b2b-ervaring • de ambitie om een nieuwe verkoop-
strategie mee te realiseren • resultaatgedreven netwerker (N/F) • autonoom persoon met 
innovatieve visie en pioniersgeest.

Duvatex biedt jou: • een unieke functie ter opvolging van een bestuurder • een dynamische 
teamspirit waarin klantgerichtheid en kwaliteit centraal staan • een grote betrokkenheid bij het 
algemeen management • een veelzijdig productenaanbod en uitgebreide productiefaciliteiten

• een solide bedrijvengroep met een verjongd management • een attractief remuneratie-
pakket + representatieve bedrijfswagen.

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

DUVATEX bv (Vichte) en ABZ bv (Overpelt) met een derde fi liaal in Bulgarije vormen samen 
de Duvatex Group. Wij zijn een gespecialiseerd producent en toeleverancier van boxsprings, 
matrassen en toebehoren en zijn gekend als marktleider van babymatrassen in België en 
Nederland. In het kader van een generatiewissel zoeken wij een:

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

IVIO, de intergemeentelijke 
vereniging voor duurzaam milieubeheer  

in Izegem en Ommeland, zoekt:  

verantwoordelijke 
communicatie en  

sensibilisering (B1-B3)

• Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking, coördinatie en opvolging 
van het informatie- en communicatiebeleid naar de burger toe. 

• Je onderhoudt en beheert de website en sociale media. 
• Je ontwerpt flyers, brochures en de ophaalkalender. 
• Je schrijft de teksten voor het afvalmagazine.
• Je bereidt de communicatie voor scholen en verenigingen voor. 
• Je stuurt de medewerkers rond preventie en sensibilisering aan.

Heb je een bachelordiploma in een communicatierichting of daarmee 
gelijkgesteld en spreekt een gevarieerd takenpakket je aan? Bezorg ons je 
kandidatuur voor 21 februari via https://ccselect.probisgroup.be/vacatures

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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