
VESTIGINGSVERANTWOORDEL�KE ZAVENTEM

SALES MANAGER BRUSSEL - VLAAMS BRABANT 

DIAMUR is een Belgische producent van droge poedermengsels voor de bouw (mortels, lijmen, pleisters, 
etc), gevestigd in de Antwerpse haven. In het kader van haar expansie en optimalisatie van de service naar 
de eindgebruiker, worden eigen vestigingen opgericht. Een eerste vestiging opent binnenkort in Zaventem. 

FUNCTIE: Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en de bediening van de klanten in de shop. Je 
taken omvatten onder andere: • Opmaken van afhaalbonnen voor de klanten • Bijhouden van de voorraad en 
bijbestellen van artikelen • Ontvangen en wegzetten van goederen • Klaarzetten van orders voor afhaling
• Bedienen van klanten met de heftruck • Organisatie van de shop: displays, commerciële acties, rekken, … 
• Orde en netheid in de shop verzorgen • Telefonische opvolging van de klanten 

PROFIEL: • Je hebt een commerciële opleiding en/of een bouwopleiding genoten • Ervaring met het gebruik 
van een PC • Communicatief en vlot met klanten • Brevet heftruck • Woonachtig in de regio • Talen: NL, FR 
waar nodig • Ervaring in verkoop van bouwmaterialen of kennis van het bouwproces zijn een troef.

FUNCTIE: • Als commerciële spilfiguur zorg je voor de uitbouw van het klantenbestand door actieve pros-
pectie en cross selling bij de bestaande klanten in je regio. • Je bent een volbloed commercieel, met 
focus op het behalen van resultaten en gemotiveerd door het binnenhalen van deals en contracten. • De 
klantencontacten zijn zeer divers: van vakmensen op werven tot projectleiders en aankopers van grotere 
bouwbedrijven. • In deze zeer autonome functie heb je je planning, agenda, communicatie en rapportering 
volledig onder controle. • Je werkt nauw samen met de vestiging in Zaventem voor welke je ook mee ver-
antwoordelijk bent , maar ook met de centrale diensten in Antwerpen. • Je rapporteert rechtstreeks aan 
de algemeen directeur

PROFIEL: • Je bent een volbloed commercieel die echt van prospectie houdt én tegelijk de relaties op 
lange termijn verzorgt. • Door je technische affiniteit (ervaring met de bouwwereld is wel een plus, maar 
niet noodzakelijk) slaag je erin het brede product portfolio te beheren en perfect in te spelen op de situatie 
bij je klanten.. • Eerder ondernemend van aard, beschik je toch ook over een goede dosis nauwkeurigheid 
en discipline om een systematische opvolging, rapportering, administratie en communicatie te waarborgen.

WIJ BIEDEN: • Een competitief loon • Een uitdagende job met veel afwisseling en veel klantencontact
• Groeimogelijkheden in een ambitieus groeiend bedrijf.

SOLLICITEREN: jobs@diamur.be www.diamur.be

ZULLEN WE SAMEN KLIMMEN?

Klim vzw, een initiatief van CM Sint-Michielsbond, ondersteunt personen met een verstandelijke 
beperking. Wij voorzien bezigheidsactiviteiten, dag- en nachtopvang en verzorging van volwassen 
personen met een matig, ernstig tot diep verstandelijke beperking. 

Wil jij samen met een gemotiveerd team echt iets betekenen voor onze cliënten? Wil 
jij meewerken aan een plek waar het fi jn is om te wonen en te werken? Dan ben jij de 
persoon die wij zoeken!

HUIS DE KLINK (DIEGEM)
TEAMVERANTWOORDELIJKE DAGBESTEDING
31u/week

TEAMVERANTWOORDELIJKE LEEFGROEP
31,7u/week

OPVOEDER BEGELEIDER
24u/week, 28u/week, 31u/week, 32u/week

HUIS MICHIELSHEEM (DILBEEK)
LOGOPEDIST 30u/week

THERAPEUT MET KENNIS VAN DIEREN 26u/week

OPVOEDER BEGELEIDER 38u/week

ONS AANBOD • Een uitdagende job, binnen een voorziening in evolutie • Een opencommunicatcultuur
• Ruimte voor inspraak • Loon op basis van opleiding en ervaring zoals voorzien volgens het barema voor 
opvoedend personeel van het paritair comité 319.01 • een aantrekkelijke fi etsvergoeding, terugbetaling 
woon-werk verkeer • een extra verlofdag na 3, 5 of 10 jaar anciënniteit binnen de voorziening • een extra 
feestdag (11 juli) • arbeidsduurvermindering vanaf 45 jaar • snelle indiensttreding.

INTERESSE?
Stuur je sollicitatie met je opleiding, ervaring en motivatie per brief of mail: info@klim-vzw.be
Huis De Klink - Groenstraat 25, 1831 Diegem
Huis Michielsheem - Kasterlindenstraat 253, 1700 Dilbeek

Meer informatie op www.klim-vzw.be/vacatures  |             KLIM vzw 

Ruimte voor mensen met een beperking

www.klim-vzw.be/vacatures  |             

Dit zijn de meest gezochte functies in de zorg
Zes op de tien vacatures voor zorgfuncties gaan over een verpleegkundige of een 
zorgkundige. Maar naast deze twee zorgjobs zijn er nog heel veel andere profielen 
nodig: van diëtist tot dierenarts.

De verpleegkunde staat absoluut bovenaan: 
ruim één zorgvacature op drie is voor ver-
pleegkundigen. De functie van verzorgende /  
zorgkundige staat op twee, met bijna één 
zorgvacature op vier. We vallen voor dit alles 
terug op het overzicht van jobs op Jobat. Het 

gaat om alle vacatures binnen de functiecate-
gorie zorg, gepubliceerd in de voorbije twaalf 
maanden.
Na die eerste twee volgt een kloof. Dan 
volgen in de lijst de klinisch psycholoog / 
psychotherapeut, die dus op drie staat. Op 
vier vinden we de vacature voor in zorg ge-
specialiseerde administratie en ondersteu-
nende diensten, denk hierbij aan medische 
secretariaten. 
Ook in de top tien, en dus best nog veel ge-
vraagd, zijn profielen als kinesitherapeut, er-
gotherapeut, logopedist en arts. Verder in de 
top twintig vinden we ook de kapper, schoon-
heidsspecialist, diëtist en apotheker. Uit de 
top twintig vallen dan weer zorgfuncties als 
de dierenarts, prothesist en tandarts.
                (WiVi)

MEEST GEVRAAGDE
ZORGPROFIELEN

1. Verpleegkunde 35,8%

2. Verzorgende / zorgkundige 23,7%

3. Klinisch psycholoog / psychotherapeut 7,6%

4. Administratie & ondersteunende diensten 6,2%

5. Kinesitherapeut 4,6%

6. Ergotherapeut 3,9%

7. Logopedist 3,1%

8. Arts 2,5%

9. Tandartsassistent 2,0%

10. Kapper 1,7%

11. Schoonheidsspecialist 1,4%

12. Optiek & akoestiek 1,3%

13. Diëtist 1,1%

14. Medische beeldvorming 0,9%

15. Apotheek 0,9%

16. Labotechnicus en medische research 0,7%

17. Pedicure / podoloog 0,6%

18. Apotheekassistent 0,6%

19. Vroedvrouw 0,5%

20. Tandtechnieker 0,3%

Bron: Jobat 2022-2021

Deze week: 
extra jobs in de zorg

 
Jobadvertenties vind je zowel  
in dit weekendkatern als elke  
werkdag verspreid in je krant.  
En natuurlijk op Jobat.be.                  



Hey,

Kunnen we eens praten?
‘k Zag precies interesse 

in je blik. En toegegeven, 
ik zie jou ook wel zitten. 

in je blik. En toegegeven, 
ik zie jou ook wel zitten. 

in je blik. En toegegeven, 

Wie weet is er tussen 
ons wel een klik.

Want geluk, dat zoeken we Want geluk, dat zoeken we 
toch allemaal? En misschien toch allemaal? En misschien 

worden wij samen worden wij samen 
wel 

worden wij samen 
wel 

worden wij samen 
een mooi verhaaleen mooi verhaal

worden wij samen 
een mooi verhaal

worden wij samen worden wij samen 
een mooi verhaal

worden wij samen 
.

Ik hoor het wel, is dat oké?Ik hoor het wel, is dat oké?
Zoek me onlineZoek me online even op, even op,

ik sta op jobat.bejobat.be
 even op,

jobat.be
 even op, even op,

jobat.be
 even op,

Je toekomstige job

Vind jouw klik 
op jobat.be



Wij zoeken:

Voor deze functies wordt een werfreserve van 3 jaar aangelegd.

Interesse? 
Zin om ons team te komen versterken? Surf naar www.steenokkerzeel.be/vacatures en stel je ten laatste op vrijdag 11 maart 2022
kandidaat via het online sollicitatieformulier.

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer info, neem dan 
gerust contact op met de Personeelsdienst via 02 254 19 12 
of personeel@steenokkerzeel.be.

Wij helpen jou graag verder!

We verwelkomen graag dynamische en gedreven medewerkers om samen onze ambities waar te maken. Herken jij je ook 
in onze waarden duurzaamheid, digitaal werken en een dynamische werksfeer, waarin medewerkers zich met “goesting” 
inzetten voor hun klanten, voor een vlotte dienstverlening?

Deskundige openbare werken
B1-B3 – voltijds – contractueel – onbepaalde duur
Profi el: bachelordiploma, bij voorkeur in een 
bouwtechnische richting. Indien je niet in het bezit bent van 
een bachelordiploma, dien je relevante beroepservaring 
(5 jaar) aan te tonen en te slagen voor een niveau- of 
capaciteitstest.

Seizoenarbeiders voor de 
gemeentelijke groendienst 
D1-D3 – voltijds – bepaalde duur (01-04-2022 tot 
en met 31-10-2022)
Profi el: geen diplomavereiste. Rijbewijs B, BE of CE is een 
pluspunt.

Ploegbaas openbare werken
D4-D5 – voltijds – contractueel – onbepaalde duur
Profi el: geen diplomavereiste. Houder zijn van een 
rijbewijs B, rijbewijs BE of CE is een pluspunt.

Coördinator bestuurlijke handhaving 
A1a-A3a – voltijds – contractueel – onbepaalde 
duur
Profi el: masterdiploma, bij voorkeur met een juridische 
achtergrond.
Indien je niet in het bezit bent van een masterdiploma, dien 
je relevante beroepservaring (5 jaar) aan te tonen en te 
slagen voor een niveau- of capaciteitstest.

Deskundige communicatie  
B1-B3 – voltijds – contractueel – onbepaalde duur
Profi el: bachelordiploma, bij voorkeur communicatie-
management, marketing, journalistiek …

Deskundige fi nanciën 
B1-B3 – voltijds – contractueel – onbepaalde duur
Profi el: bachelordiploma (bij voorkeur in een boekhoud-
kundige, fi nanciële of economische studierichting …) 
Indien je niet in het bezit bent van een bachelordiploma, 
dien je relevante beroepservaring (5 jaar) aan te tonen en 
te slagen voor een niveau- of capaciteitstest.

Deskundige lokale economie en 
toerisme
B1-B3 – voltijds – contractueel – onbepaalde duur
Profi el: bachelordiploma. Bereid zijn tot weekend-/avond-
werk

Sociaal assistent 
B1-B3 – voltijds – contractueel – onbepaalde duur
Profi el: bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met 
de titel maatschappelijk assistent of je bent in het bezit van 
het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg of 
een daarmee gelijkgesteld diploma.

Wij voeren een personeelsbeleid met aandacht 
voor diversiteit. Je kans om aangeworven te 

worden, hangt niet af van je leeftijd, geslacht, 
afkomst, geloof, geaardheid, handicap …



Lokaal Bestuur Ternat 
zoekt 5x treff end talent (m/v/x)
Klaar voor een nieuwe uitdaging waar je écht je stempel op kan drukken? 

Ternat heeft  momenteel verschillende openstaande vacatures. Ontdek 

je toekomsti ge job en wie weet verwelkomen we je binnenkort in ons 

gemeentelijk team. 

• HR-manager – A1a-A2a

Zie jij het zitt en om leiding te geven aan onze HR-dienst en heb je minstens 

twee jaar ervaring? De personeelsdienst van Ternat is op zoek naar iemand 

met visie, strategisch inzicht en managementkwaliteiten. Een masterdiploma 

heb je op zak.

• Administrati ef medewerker onthaal bij CC De Ploter – 

C1-C3 

Klantvriendelijk voorkomen en administrati ef sterk? Dan hebben we een 

plekje voor je aan het onthaal van het cultureel centrum van Ternat! 

Hier sta je iedereen te woord en zet je jouw organisatorische talenten aan 

het werk. Pc-vaardig zijn is een must.  

• Deskundige personeelsdienst – B1-B3 

Ben jij de uitgelezen persoon om als eerste aanspreekpunt te fungeren op 

onze personeelsdienst? Goed nieuws, want we zijn op zoek naar een 

medewerker die zowel loonadministrati e als juridische ondersteuning kan 

bieden op het vlak van HR.  

• Communicati edeskundige – B1-B3

Is communicati e jouw vak? Kom ons dan ondersteunen in zowel de externe als 

interne communicati e door een strategie op te stellen, uit te voeren én op te 

volgen. Online of offl  ine doe jij je ding met als doel heldere info te verschaff en 

aan alle inwoners van Ternat.

• Teamleider/technisch assistent groen – C1-C3

Ben jij sterk in het aansturen van een ploeg? Van coördinati e tot onderhoud 

en het opvolgen van veiligheidsvoorschrift en: in deze job doe je het allemaal 

en draag je bij aan duurzame ontwikkeling, urbanisati e etc. Een rijbewijs B is 

noodzakelijk.

INTERESSE IN EEN VAN DEZE VACATURES?

Solliciteer snel voor je favoriete functi e via ccselect.probisgroup.be/vacatures. 
Dit kan tot en met 6 maart 2022 door je moti vati ebrief, cv, kopie diploma en 
recent uitt reksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud) te bezorgen. Er 
wordt telkens een wervingsreserve van twee jaar aangelegd. Tot snel, in Ternat!

Lokaal bestuur 
Zaventem zoekt 
nieuwe collega’s!

21.04.2022
WIE WORDT DE HR AMBASSADEUR 2021?

Individueel inschrijven kan via:

hrgala.be

PROGRAMMA
16:30 – 18:00
KICK-OFF 
Employee voice versus Employee silence, 
HRM dat niét in de boeken staat!
Met Peggy De Prins (AMS) en David Ducheyne (HRPro.be) 
en triggerend panelgesprek !

18:00 – 19:30
Onthaal en uitgebreide receptie

Een organisatie van:

Gastvrouw Francesca Vanthielen

19:30 – 22:30 
Awarduitreiking HR Ambassadeur 2021
-
Awarduitreiking INTO 2021
-
Diner

22:30 – 24:00
Dessertbuffet en netwerkdrink



www.overijse.be/jobs

“Ik hou van de afwisseling en 
vrijheid binnen mijn job. 
Daarnaast geeft het mij 
voldoening om medewerkers 
te ondersteunen.”

CAROLINE DEWAELE 
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
PERSONEELSDIENST 

Wij zoeken:

Op zoek naar 
een job met pit?

“Ik hou van de afwisseling en 
vrijheid binnen mijn job. 
Daarnaast geeft het mij 
voldoening om medewerkers 
te ondersteunen.”

CAROLINE DEWAELE 
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
PERSONEELSDIENST 

“Ik hou van de afwisseling en 
vrijheid binnen mijn job. 
Daarnaast geeft het mij 
voldoening om medewerkers 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 

Vragen? Contacteer de Personeelsdienst op 
02 785 33 48 of via personeelsdienst@overijse.be. 
Meer info? 
Kijk voor de volledige job- en profi elbeschrijving, de voor-
waarden en de selectie procedure op www.overijse.be/jobs.
Solliciteren kan tot en met 6 april 2022.

halftijdse administratieve medewerkers 
Bibliotheek  
• Je verzorgt het onthaal aan de 

balie en bent eerste aanspreek-
punt voor onze leners.

• Je verwerkt boeken en
ondersteunt het collectiebeleid.

• Je organiseert of ondersteunt 
activiteiten voor verschillende 
doelgroepen.

www.overijse.be/jobs

“Ik kan mijn creativiteit en 
fl exibiliteit goed kwijt in 
de verschillende projecten 
waarin ik werk.”

LIEKE SCHROETEN
DESKUNDIGE PERSONEELSDIENST 

Wij zoeken:

Op zoek naar 
een job met pit?

“Ik kan mijn creativiteit en 
fl exibiliteit goed kwijt in 
de verschillende projecten 

DESKUNDIGE PERSONEELSDIENST 

“Ik kan mijn creativiteit en 

de verschillende projecten 

DESKUNDIGE PERSONEELSDIENST 

Vragen? Contacteer de Personeelsdienst op 
02 785 33 48 of via personeelsdienst@overijse.be. 
Meer info? Kijk voor de volledige job- en profi el-
beschrijving, de voorwaarden en de selectie procedure op 
www.overijse.be/jobs. Solliciteren kan tot en met 16 maart 2022.

een deskundige Bibliotheek   
• Je bent verantwoordelijk voor 

(een deel van) de collectie - 
van collectiebeleidsplan tot 
presentatie in de bib.

• Je organiseert de dienstver-
lening en uitleen, je gaat 
proactief aan de slag met een 
(activiteiten)aanbod voor 
toegewezen doelgroepen.

• Je geeft beleidsmatige input over 
bibliotheek- en projectwerking.

Wij zijn grensverleggers. Want bij UZ Leuven streven we ernaar om elke patiënt de beste zorg te 
bieden. Dat doen we samen. Warm, hartelijk en met respect. Door toonaangevend onderzoek, 
door onszelf voortdurend bij te scholen en anderen op te leiden. Zo geven we vandaag vorm aan 
de gezondheidszorg van morgen. 

Wĳ  zĳ n momenteel op zoek naar:

Verpleegkundigen
Vroedvrouwen
Medische beeldvormers
Interesse?
Ontdek al onze vacatures op uzleuven.be/jobs en solliciteer online.
Nog vragen?
Spring binnen in een van onze digitale kennismakingssessies verpleegkunde, elke donderdag 
van 24 februari t.e.m. 21 april van 17 tot 18 uur. Neem deel via UZLeuven-verpleegkunde.be
en zet je eerste stap als grensverlegger!
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Lore - vroedvrouw neonatologie

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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