
Het OCMW van Dilsen-
Stokkem gaat over tot de
aanwerving onder contract 
onbepaalde duur:

Functiebeschrijving:
Als verantwoordelijke sociale dienst ben je de eindverantwoordelijke voor alle 
activiteiten binnen de sociale dienst. 
Je bent de sleutelfiguur voor het ontwikkelen van een gedragen visie en het 
permanent verbeteren van de werking van de sociale dienst.
Je staat in voor de voorbereiding, de coördinatie en de uitvoering van de 
beleidsinitiatieven.
Je monitort continu de werking op basis van doelstellingen en indicatoren en 
stuurt actief bij waar nodig.
Je bouwt een netwerk uit met interne en externe partners, en werkt ermee 
samen in functie van de realisatie van het beoogde beleid.
Je coacht de adjunct-verantwoordelijke sociale dienst in zijn rol van eerste 
aanspreekpunt voor de werking van het team van maatschappelijk assistenten.
Je rapporteert rechtstreeks aan de adjunct-algemeen directeur en de relevante
beleidsorganen, je licht hen in over de algemene behoeften die je bij de 
vervulling van je taak vaststelt en stelt maatregelen voor om daaraan tegemoet 
te komen. 
Je neemt deel aan de vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst.
Voorwaarden:
• beschikken over een diploma dat toegang geeft tot niveau A, i.e. ofwel een
masterdiploma, ofwel een diploma van universitair onderwijs, of een erkend 
diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A opgenomen in het
M.B. van 19 februari 2013.

• minimaal vier jaar relevante beroepservaring hebben.
• slagen voor een praktische proef en een gestructureerd interview.
• de geslaagden van deze proeven worden onderworpen aan een psycho-
technische proef.

Wij bieden:
• contract onbepaalde duur à rato van 38 uren per week.
• schaal A1a-A3a: bruto maandwedde € 3.559,00 min.– € 5.689,96 max.
• minstens 6 jaar privéanciënniteit kan in rekening worden gebracht.
• maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, 
aanvullend pensioenstelsel.

• aangename werkomgeving in een dynamische organisatie.

Hoe solliciteren?
Kandidaturen voor deze functie dienen
uiterlijk 6 maart 2022 toe te komen.

Per post: OCMW – Vast Bureau,   
A. Sauwenlaan 80, 3650 Dilsen-
Stokkem

Via e-mail: vacatures@dilsen-
stokkem.be

Via registratielink:
https://www.jobsolutions.be/register/10
573-0

Door overhandiging tegen 
ontvangstbewijs

Je kandidatuur dient vergezeld te
zijn van cv, motivatiebrief en kopie 
van diploma. 

Laattijdige of onvolledige 
kandidaturen worden niet
weerhouden.

Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit een 
schriftelijke proef, een gestructureerd 
interview en een psychotechnische 
proef.

Meer info?
Voor meer informatie: 
Jessie Lenssen, 089 75 75 27 of 
vacatures@dilsen-stokkem.be

Verantwoordelijke Sociale Dienst A1a-A3a

Directeur  
Bedrijfsvoering

Wil jij graag meewerken aan  
de strategische doelstellingen  

van onze voorziening? 

Als Directeur Bedrijfsvoering maak je deel uit 
van het directiecomité. In nauw overleg met de 
algemeen directeur, de directeur kwaliteitszorg en 
het bestuursorgaan werk je mee aan de realisatie 
van onze doelstellingen. 

Raadpleeg de vacature via:
www.martinevancamp.be/directeur-bedrijfsvoering

Om de continuïteit van 
onze werking te verzekeren 

zoeken we momenteel:

vzw Martine Van Camp • Turnhoutsebaan 57, 3294 Diest
info@martinevancamp.be • 013 35 16 00 • www.martinevancamp.be

Zoek je een job met uitdaging waarin je je passie voor 
techniek kan toepassen in een professioneel team en 
een innovatief en internationale papierproducent, dan 
verwelkomen wij je met open armen als onze nieuwe 
collega!

Wij zoeken volgende Sappianen:
•  Hands-on techniekers in mechanica, elektriciteit of 

automatisatie.
•  Gedreven supervisors met kennis van  

mechanica of productie.
•  Enthousiaste ingenieurs binnen proces,  

productie of maintenance.
•  Inspirerende leiders met focus op techniek,  

proces technologie en product kwaliteit.

Solliciteer via 
www.sappi.com/
lanaken-mill of 
de QR code voor al 
onze vacatures:

BOUWMATERIALEN MÉT ADVIES

COMMERCIËLE 
MEDEWERKER-
CALCULATOR

Functieomschrijving:
-  Je staat mee in voor het uitrekenen van 

bouwplannen van klanten. 
-  Je doet prijsvragen bij de  leveranciers en je maakt 

dan in samenspraak mee offertes op en verzorgt 
de opvolging. 

-  Je specialiseert je in een aantal productgroepen 
en bent daarvoor de aanspreekpersoon voor 
leveranciers en klanten.

-  Je doet hiervoor voorstellen naar verkooptarieven 
toe en stel acties voor.

-  Je stelt zelf de nodige administratieve handelingen 
zoals: opmaak bons,  
opmaak factuur, bestelling bij leveranciers, 
controle aankoopfacturen, ....

-  Je valt in aan de balie voor allerlei advies en 
bestellingen betreffende  
bouwmaterialen, tegels en dergelijke.

Profiel:
-  Kennis van bouwmaterialen en basisinzicht in 

bouwplannen is een pluspunt.   
- Klantvriendelijkheid draag je hoog in het vaandel.
-  Je kan vlot overweg met het office pakket:  

excel, word, mailing, ....
-  Je bent leergierig en kan zowel zelfstandig als in 

team werken.

Wij bieden:
Wij bieden U een boeiende en afwisselende job.
Een fulltime functie: 4 dagen in de week en 
zaterdagvoormiddag.
Onmiddellijke opstart.

PLANNER 
TRANSPORT 

met verkoopondersteunende 
funct ie

Jouw takenpakket: 
-  Je regelt het transport van onze vrachtwagens (5).
-  Je zorgt maw voor de tijdige levering aan onze 

klanten en dit op de meest optimale manier. 
-  Je maakt mee bestelling op en spreekt met 

leverancier af voor afhaling of levering.
-  Je vraagt beschikbaarheid van goederen op en 

regelt alsook de tijdige aanlevering van bepaalde 
stockartikelen.  

-  Je verwerkt de uitleveringsbons.
- Je volgt het onderhoud van het wagenpark op.
- Je springt mee in aan de balie.
- ....

Jouw profiel:
- Je bent een teamplayer.
-  Als aanspreekpunt van zowel klant als van onze 

chauffeur, kan je de rust bewaren.
- Je bent leergierig. 
-  Transportervaring en kennis van bouwmaterialen 

zijn een pluspunt.

Wij bieden:
-   Je komt terecht in een familiebedrijf met  

3 vestigingen alwaar een enthousiaste ploeg 
medewerkers je mee op weg zal helpen.

Verstuur je sollicitatiebrief en CV naar  
walter@bouwgroep.be of naar  

Bouwgroep Van Helmont , tav Walter 
Deburchgrave, Albertkanaalstraat 180, 

3511 Stokrooie.

HANDEL in Bouwmater ialen

Wij  zi jn op zoek  naar een:

Deze week:
extra jobs in de zorg

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

  
Daar is de bedrijfsverpleegkundige
Niet elke verpleegkundige is aan de slag in het ziekenhuis. 
Zo is er steeds meer vraag naar bedrijfsverpleegkundigen.

“We hebben eind vorig jaar 16 ex- 
tra bedrijfsverpleegkundigen aan-
geworven, nu staan er nog vijf 
vacatures open”, stelt Edelhart 
Kempeneers, medisch directeur bij 
HR- en well being specialist Attentia, 
die bevestigt dat het beroep in de lift 
zit. Mede door een verschuiving van 
taken. “Functies worden opgedeeld 
en taken verschuiven dan bijvoor-
beeld van arts naar verpleegkundi-
ge. Recent aangepaste wetgeving 
uit 2019 laat dat ook toe.” 
Aan de basis ligt, volgens hem, 
een structureel tekort van arbeids-
artsen. “Voor veel arbeidsrisico’s is 
het jaarlijks arbeidsgeneeskundig 
onderzoek door de arts vervangen 
door een tweejaarlijks onderzoek, 
met tussentijds een medische han-
deling door de bedrijfsverpleegkun-
dige.”
Al spelen ook andere zaken mee. 

“Wij hebben gemerkt dat er door 
de covidpandemie veel meer ver-
pleegkundigen uit de curatieve sec-
tor geïnteresseerd zijn in een functie 
bij een externe preventiedienst. Dat 
komt onder meer door de betere 
work-life balance die daar mogelijk 
is.”  (WiVi)



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



CEO
Met commercieel inzicht en achtergrond in d2c
De uitdaging: • Eindverantwoordelijke voor de organisatie • Zorgen voor verdere 
professionalisering en gerichte groei • Bepalen van de visie en strategische doelen in overleg 
met de eigenaar en die vertalen naar de organisatie • Realisatie van e�  ciënte werking in 
overleg met meerkoppig managementteam • Peoplemanager die dicht bij zijn medewerkers 
staat: aanwezigheid op de vloer, creëren van draagvlak voor verandering • De samenwerking 
tussen sales, marketing, e-commerce en productmanagement verder structureren • Opvolgen 
van ontwikkelingen in d2c en groeiopportuniteiten detecteren • Aanspreekpunt en 
vertrouwenspersoon voor klanten, leveranciers, medewerkers … • Rapporteren aan eigenaar 
en raad van advies

De perfecte match: • Gedreven ondernemer met min. 8 jaar algemene en/of commerciële 
managementervaring met eindverantwoordelijkheid, bij voorkeur in retail • Commerciële 
achtergrond: een merk in de markt zetten en vertrouwd met cross-border e-commerce, sales, 
marketing en productmanagement • Strategisch denker en hands-on • Peoplemanager 
• Uitgesproken groeimindset, zin voor initiatief, voorstellen cijfermatig onderbouwen 
• Ervaring met changetrajecten in groeibedrijven

Het aanbod: • Een bloeiende en groeiende familiale onderneming, met lokale verankering en 
internationale uitstraling en ambitie • Een dynamische groeimarkt • De kans om in tandem 
met de CEO te starten. Na een succesvolle inwerkperiode neem je de rol van CEO over van de 
eigenaar • Aantrekkelijke vergoeding, op termijn en na bewezen resultaten optie tot participatie

Meer info? Contacteer Liesbeth Vandenrijt op 011 36 10 63 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien?  Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
Brouwland is een internationale vak- 
en groothandel voor bierbrouwers, 
wijnbouwers en distilleerders. 
Zowel ambachtelijke producenten 
als hobbybrouwers uit heel Europa 
kunnen bij Brouwland terecht voor 
een ruim gamma aan ingrediënten, 
accessoires, machines en 
complete installaties. Brouwland is 
toonaangevend in zijn sector, mede 
dankzij een succesvolle internationale 
multichannel-salesstrategie, een 
performant direct-to-consumer 
e-commerceplatform en een 
wereldwijde community. Vanuit 
hun vestiging in Beverlo en met een 
gemotiveerd team van een 90-tal 
medewerkers realiseren ze een 
omzet van 24 miljoen euro. Om de 
ambitieuze groeiplannen van dit 
familiebedrijf mee te realiseren, zijn 
we voor hen op zoek naar een:

 www.brouwland.com

VERKOPER - INTERIEURADVISEUR
Met oog voor kwaliteit en design

De uitdaging: • Interieurdesign is je passie en je zorgt voor een perfecte klantbeleving 
• Je kan goed luisteren naar klanten en vertaalt hun wensen naar creatieve concepten/
oplossingen • Je biedt uitstekende klantenservice door interieuradvies te geven en 
plannen in te tekenen • Je maakt correcte o� ertes en sluit verkopen • Je zorgt voor een 
ordelijke en smaakvolle toonzaal en voor informatie (prijzen, levertermijnen …) die altijd 
correct en up-to-date is • Je volgt de verdere verwerking van je verkopen nauwlettend 
op

De perfecte match: • Je hebt een bachelordiploma interieurarchitect/stylist/designer 
of je bent gelijkwaardig door ervaring • Je bent nieuwsgierig naar de nieuwste 
trends, stijlen en materialen • Je kan zelfstandig werken, maar je bent ook een echte 
teamplayer • Je bent bereid tot weekendwerk

Het aanbod: • Een uitdagende en creatieve job waarin je je talenten kan ontplooien 
• Je komt terecht in een aangename omgeving met ruimte voor initiatief • Je ontvangt 
een aantrekkelijk loon naargelang je ervaring • Je werkt in een familiale sfeer, waarin 
teamwork van groot belang is

Meer info? Contacteer Tara Valeri op 011 36 10 78 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien?  Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
Interieur Plus, met vestiging in 
Peer, zet de toon in meubel- 
en interieurcollecties. Ze 
brengen de nieuwste trends 
van interieurbeurzen in Parijs, 
Keulen en Milaan tot bij jou. 
Van meubelcollecties tot 
accessoires en verlichting. 

Omwille van de vooropgestelde 
groei kijken we voor hen uit 
naar een:

 www.interieurplus.be 

SALES EXECUTIVE
MODULAIRE INFRASTRUCTUUR
De uitdaging: • Na een inwerkperiode, met een intensieve producttechnische en marktgerichte 
opleiding, ben je medeverantwoordelijk voor een aantal focusmarkten in onze verhuur- en 
verkoopactiviteit in het commerciële/industriële segment en de tentverhuurbedrijven • Je beheert 
enkele keyaccounts van het bestaande portfolio • Je werft klanten met doelgerichte prospectie 
en je bezoekt prospects in de vernoemde focusmarkten in binnen- en buitenland • Samen met de 
marketingafdeling werk je actief mee aan de verdere ontwikkeling van deze focusmarkten • Je staat 
in voor de voorbereiding en begeleiding van projecten, tot aan de uitvoeringsfase, waarna je het 
project overdraagt aan de operationele organisatie • Je rapporteert rechtstreeks aan de salesdirectie 

De perfecte match: • Je bent hoog opgeleid en hebt een 5-tal jaar ervaring in b2b-sales • Je 
analytische geest begrijpt snel het businessmodel van de prospect • Je bent een commercieel 
talent dat graag contacten legt en deuren weet te openen • Je werkt klant- en oplossingsgericht 
• Je hebt a�  niteit met techniek of technische producten • Je bent vertrouwd met courante IT-
systemen (MS O�  ce, ERP ...)  • Je bent sociaal en communicatief sterk in het Nederlands, Frans 
en Engels

Het aanbod: • Een stabiele functie in een fi nancieel gezond en groeiend bedrijf • Een afwisselende 
job en je eigen klantenportefeuille • Verantwoordelijkheid en autonomie in een open cultuur met 
korte communicatielijnen • Een aantrekkelijk salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen, 
waaronder een bedrijfswagen • Een goede work-lifebalans en een fi levrije omgeving • Een 
hr-beleid gericht op jouw persoonlijke groei

Meer info? Contacteer Philippe Nelissen op 011 36 10 63 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien?  Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
Veldeman, gevestigd in Bree, is een 
internationaal georiënteerd bedrijf 
dat met meer dan 100 gemotiveerde 
medewerkers gespecialiseerd is in 
het ontwerpen, produceren, verhuren 
en verkopen van hoogkwalitatieve 
tent- en halconstructies voor bedrijfs- 
en privéfeesten, opendeurdagen, 
sport- en culturele manifestaties, 
beurzen, tentoonstellingen, logistieke 
toepassingen, stockageruimten, 
sporthallen en zelfs militaire 
toepassingen. Met eigen vestigingen 
in Noord- en Zuid-Amerika en 
wereldwijd agentschappen en 
partnerships heeft Veldeman 
zich ontwikkeld tot een van 
de belangrijkste spelers op de 
wereldmarkt. Om het salesteam te 
versterken, zoeken we een:
 www.veldemangroup.com



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.

OPERATIONS & LOGISTIEK MANAGER 
Met een sterke hands-onmentaliteit

De uitdaging: • Je stuurt de productie, de productieplanning, de techniek en het onderhoud 
aan voor de totale goederenstroom van de onderneming, zowel intern als extern • Je bent de 
liaison tussen de operationele mensen en de andere diensten • Je zoekt mee naar oplossingen 
voor operationele en logistieke uitdagingen • Je werkt mee aan en bewaakt budgetten en 
investeringsplannen om de beschikbaarheid en performantie van machines en installaties te 
verbeteren • Als peoplemanager evalueer, motiveer en help je je team groeien • Je werkt nauw 
samen met het hoofd engineering, de verantwoordelijke grondsto� en en de verantwoordelijke 
planning

De perfecte match: • Je beschikt over een hoger denkniveau en hebt meerdere jaren ervaring 
in een leidinggevende rol in een productieomgeving • Je bent een hands-on, inspirerende en 
coachende leidinggevende • Je bent resultaat- en klantgericht, fl exibel en stressbestendig • Je 
bent een echte probleemoplosser • Geen 9-to-5-mentaliteit: je houdt contact met de collega’s 
van de weekend- en nachtploegen • Technische kennis van kunststo� en en de verwerking ervan 
is een pluspunt

Het aanbod: • Een sterk groeiende omgeving van recycling, waar ondernemingszin, initiatief en 
creativiteit gewaardeerd worden • Je kan mee vormgeven aan de strategie en het beleid, op korte 
en lange termijn, en deelnemen aan de besluitvorming • Een aantrekkelijk salarispakket inclusief 
extralegale voordelen zoals een fi rmawagen

De kennismaking
Govaerts Recycling, ook gekend als 
Govaplast, is een familiale kmo, 
gelegen in Alken. Sinds 1995 maken 
ze duurzame producten van 
gerecycled plastic voor uiteen-
lopende toepassingen. Govaerts 
Recycling streeft ernaar om een 
innovatieve koploper te zijn op het 
vlak van productontwikkeling, 
ontwerp en productieprocessen. 
Hun producten van topkwaliteit 
bereiken klanten van over de hele 
wereld. 

Om de groei verder te realiseren, zijn 
we op zoek naar een:

 www.govaplast.com

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
Voka - Kamer van Koophandel 
Limburg wil een laagdrempelig en 
invloedrijk professioneel netwerk 
zijn voor Limburgse ondernemers 
en ledenondernemingen. De 
zowat 3.135 leden-bedrijven 
vertegenwoordigen meer dan 75% 
van de Limburgse toegevoegde 
waarde en private tewerkstelling 
en maken van Voka - Kamer van 
Koophandel Limburg de grootste 
lokale werkgeversorganisatie. Voor 
de meer dan 70 medewerkers is 
het een organisatie met passie, 
gedrevenheid en teamwork, 
een omgeving waar je je thuis 
kan voelen, waar je kan groeien 
en bijleren en waar je boeiende 
professionele contacten kan 
leggen. 

 www.voka.be/limburg

DIRECTIE-ASSISTENT (m/v/x)
Spilfi guur waarop gerekend kan worden   

De uitdaging: • Je bent de onmisbare rechterhand, de steunpilaar, het geheugen en de 
proactief meedenkende directie-assistent(e) van de gedelegeerd bestuurder • Je beheert de 
agenda en levert administratieve ondersteuning binnen de vooropgestelde deadlines • Je bent 
secretaris van de raad van bestuur, het bestuurscomité en het directiecomité. Je organiseert en 
coördineert alle voorbereidingen voor de meetings, je bent een professionele gastheer of -vrouw 
en je zorgt voor heldere verslaggeving • Je staat in voor het administratief beheer van de 
lobbydossiers • Je beheert het wagenpark • Je werkt autonoom en neemt verantwoordelijkheid 
• Je denkt in mogelijkheden en oplossingen • Je bent secretaris van een van de ondernemers-
netwerken

De perfecte match: • Ervaren en kordate directie-assistent(e) voor wie ontzorging, discretie en 
accuraatheid vanzelfsprekend zijn • Hoger opgeleid en een gezonde dosis pragmatiek • Sterk 
in organisatie, pittig karakter, stevige ruggengraat, enthousiast en positief ingesteld • Gedreven 
door perfectie • Sterke digitale skills • Vlot in het Engels (mondeling en schriftelijk), foutloos in het 
Nederlands • Flexibel in functie van de werkdruk en snel veranderende omstandigheden • Bereid 
tot avondwerk (gemiddeld 1 avond/week)

Het aanbod: • Boeiende en afwisselende functie, met interessante contacten • Tof en dynamisch 
team in een informele, fi jne werkomgeving • Autonomie en ruimte voor creativiteit • Competitief 
salarispakket met aantrekkelijke extralegale voordelen • Voldoende vakantiedagen om af en toe tot 
rust te komen • Flexibele werktijden 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Erik Colemonts op 011 30 35 00 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Kamer van
Koophandel
Limburg

Meer info? Contacteer Heidi Moris op 011 36 10 76                            www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking
Pami is een familiale kmo met 150 
medewerkers die uitgegroeid is tot 
een toonaangevende workspace 
designer in de Benelux, met prachtige 
showrooms in Pelt en Brussel. Ze 
ontwerpen de ideale werkomgeving, 
op maat van hun klanten, in een 
uiterst moderne productieomgeving. 
Motiverend voor hun medewerkers, 
bevorderlijk voor de resultaten, 
positief voor de sfeer. Hoe ze dat 
doen? Met hedendaags meubilair, 
maatwerk, innovatieve oplossingen 
en slimme designs. Doordacht en 
duurzaam. Samen, rond de werktafel. 
En vooral: gepassioneerd en met 
veel vakmanschap. Ze houden van 
hun werk en hopen dat hun klanten 
dat ook doen. “For the love of work.” 
Momenteel zoeken ze: 

 pami.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

ACCOUNTMANAGERS 
Regio Vlaams-Brabant / Regio Brussel
De uitdaging: • Je ontwikkelt de positionering van Pami • Je begeleidt de klant van ontwerp tot 
oplevering • Je kan rekenen op deskundige ondersteuning van de interne sales en binnen huis-
architecten, zodat jij je kan focussen op een gepersonaliseerde oplossing voor de klant • Je bouwt 
mee aan een netwerk dat je zicht geeft op wat er beweegt in de markt 
De perfecte match: • Bachelorniveau met gevoel voor interieurarchitectuur en design • Creatief 
inspelen op de verwachtingen van de klant • Gedreven onderhandelaar

OPERATIONS MANAGER 
Met doorgroeimogelijkheden
De uitdaging: • Je stuurt een productieteam aan van 75 mensen en bent verantwoordelijk voor een 
optimaal productieproces • Je behoudt het overzicht over de totaalprojecten en zorgt hierbij voor 
een e�  ciënte interne doorstroming
De perfecte match: • Bij voorkeur een masterdiploma in een technische of economische richting, 
met relevante ervaring • Graag tussen de mensen en een teamspeler • Overtuigend en empathisch

Het aanbod voor beide functies: • Een familiale en open werksfeer in een groeibedrijf met 
aandacht voor zijn medewerkers • Aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen 
zoals een fi rmawagen



Lanaken is een groene gemeente 
met veel ongerepte natuur in het 
centrum van het Euregiogebied.  
De gemeente en het OCMW 
werken intensief aan economische 
ontwikkeling, aangenaam wonen 
en toeristische promotie, waarbij 
fietsen centraal staat. Het centrum 
heeft een stedelijk karakter en er is 
een divers cultureel en sportaanbod. 
De gemeente Lanaken telt ongeveer 
26.000 inwoners en onze 280 
medewerkers van gemeente en 
OCMW zorgen dagelijks voor 
een optimale dienstverlening 
voor de burger. Om die verder te 
ondersteunen, zijn wij momenteel 
op zoek naar:      

Medewerker ruimtelijke ordening/mobiliteit                                
Voltijds - onbepaalde duur - C1-C3

Medewerker economie
Halftijds - onbepaalde duur - C1-C3

Functie: • Je taken zijn verdeeld over de dienst Ruimtelijke Ordening en de dienst 
Mobiliteit. • Het takenpakket voor omgevingsvergunningen bestaat uit de administratieve 
opvolging en afhandeling van dossiers, de opmaak van notariële inlichtingen, het bijhouden 
van de inventaris van onbebouwde percelen en van het plannen- en vergunningenregister 
en een loketfunctie. • Het takenpakket voor mobiliteit bestaat uit administratieve 
ondersteuning bij de uitvoering van het mobiliteitsbeleid, het opmaken en administratief 
afhandelen van burgemeesters besluiten inzake mobiliteit, tijdelijke politieverordeningen, 
innames van het openbaar domein en aanvullende verkeersreglementen en meehelpen aan 
het opmaken, behandelen en opvolgen van dossiers voor de gemeenteraad en het college 
van burgemeester en schepenen. • Indien nodig bied je ook administratieve ondersteuning 
aan je diensthoofden of geef je advies aan het bestuur over je dossiers.

 
Interesse? Stuur voor 9 maart 2022 je motivatiebrief of -mail, cv en diploma naar personeelsdienst@lanaken.be of College van Burgemeester en Schepenen, Jan Rosierlaan 1, 
3620 Lanaken. Geldige kandidaten worden uitgenodigd voor selectie testen in april. Meer informatie: www.lanaken.be, personeelsdienst@lanaken.be of 089 73 07 46.

Iedereen is anders! De verschillen tussen mensen helpen ons om een nog betere organisatie te zijn. Daarom zijn we benieuwd naar wie je bent ongeacht je gender, seksuele oriëntatie, afkomst, leeftijd, 
beperking of welke levensbeschouwelijke tekenen je draagt. We streven als organisatie naar een zo hoog mogelijke toegankelijkheid voor iedereen.

Aanbod voor beide functies: • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor de medewerker ruimtelijke ordening/mobiliteit en een halftijdse 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor de medewerker economie. • Verloning volgens barema C1-C3 (startloon min. € 2.006 bruto/maand voor de 
medewerker ruimtelijke ordening/mobiliteit en min. € 1.003 bruto/maand voor de medewerker economie). • Maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, 
fietsvergoeding en flexibele arbeidstijden.

Profiel voor beide functies: • Je hebt minstens een diploma hoger secundair onderwijs of hiermee gelijkgesteld. • Je hebt al een basiskennis van het werkdomein. 
Ervaring is een pluspunt. • Je beschikt over goede administratieve vaardigheden en je kan vlot overweg met softwaretoepassingen. • Je werkt gestructureerd, 
nauwkeurig en oplossingsgericht. • Je bent zelfstandig en flexibel inzake taakinvulling en werkuren.

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor de administratieve 
ondersteuning van het diensthoofd en voor een aantal 
administratieve taken rond exploitatievergunningen.  
• Je beheert het leegstandsregister voor handelszaken. • Je 
neemt de praktische en administratieve organisatie van de 
wekelijkse markten, de dierenmarkt en de kermissen op. Je 
neemt hierin de rol van marktmeester op. Je werkt ook aan 
initiatieven om de werking en de aantrekkingskracht van de 
markten en kermissen te verbeteren.

Het lokaal bestuur 
Tessenderlo gaat over 
tot het aanleggen van 

een werfreserve van 
2 jaar voor de functie 

van:

Ons aanbod
• maaltijdcheques (€ 8,00 per 7,6 u. prestatie) en ecocheques;
•	 vergoeding	verplaatsingen	met	de	fiets/te	voet/openbaar	vervoer;
• hospitalisatieverzekering na 1 jaar;
• gunstig verlofstelsel;
•	 flexibele	werktijden;
•	 mogelijkheid	tot	fietslease;
• groepsverzekering 2de pensioenpijler;
•	 mogelijkheid	om	maximum	15	jaar	relevante	ervaring	uit	de	

privésector mee te rekenen.

Wervingsprocedure
• De schriftelijke proef vindt plaats op 18 maart 2022 via een 

thuisopdracht (voormiddag), de mondelinge proef is aansluitend  
in de namiddag in het gemeentehuis te Tessenderlo.

Hoe solliciteren?
•	 online	via	tessenderlo.hro.be
• of overhandig de gevraagde documenten (cv, uittreksel 

strafregister,	kopie	diploma,	kopie	rijbewijs)	tegen	ontvangstbewijs	
op	03/03/2022	tussen	9	en	10	u.	aan	de	algemeen	directeur

• of verstuur de gevraagde documenten aangetekend naar  
het	college	van	burgemeester	en	schepenen,	Markt	15a,	 
3980	Tessenderlo.	

Datum	van	de	poststempel	of	van	het	ontvangstbewijs	telt.

Kandidaturen ten laatste op 6 maart 2022 indienen.  
Meer	informatie	over	de	functie-inhoud	via:	tessenderlo.hro.be	of	
personeelsdienst@tessenderlo.be.	

DESKUNDIG MEDEWERKER MOBILITEIT  
Niveau Bv – contractueel verband – voltijds (38/38)  
min. €2.638,61 – max. €3.207,69 (15j ervaring)

Functie 
Als	mobiliteitsambtenaar	bij	lokaal	bestuur	Tessenderlo	werk	je	binnen	de	afdeling	Omgeving	en	heb	je	
de	taak	het	mobiliteitsbeleid	van	de	gemeente	te	plannen,	uit	te	voeren,	op	te	volgen	en	te	evalueren	om	
tot een duurzaam en verkeersveilig verplaatsingsgedrag te komen. 

Aanwervingsvoorwaarden
•	 minstens	houder	zijn	van	een	diploma	of	getuigschrift	dat	toegang	geeft	tot	niveau	Bv	(Bachelor),	bij	

voorkeur	een	diploma	dat	aansluit	bij	het	specifieke	takenpakket	van	de	functie;
•	 in	het	bezit	zijn	van	een	rijbewijs	B;
•	 gunstig	uittreksel	uit	het	strafregister	(model	1)	kunnen	afleveren.

DSM Specialty Compounds is een wereldwijde leverancier van hoogwaardige oplos-
singen toegepast in onder meer de automobiel- en elektronicasector en is wereldwijde 
marktleider in hoge-temperatuur-polyamiden. In Genk staat het compoundeerproces 
centraal met meer dan 35 jaar ervaring en waar 220 mensen zijn tewerkgesteld. 

Voor de versterking van ons HR team in Genk zoeken we een: 

HR OFFICER
Wat bieden wij aan?
Een afwisselende job in een ondernemende organisatie met een open bedrijfscultuur en 
een prettige werksfeer met ruimte voor initiatieven en persoonlijke ontwikkeling.
Naast een competitief basisloon geniet je ook van een uitgebreid pakket extra legale 
voordelen.

Wat verwachten je van jou? 
Een toegewijd en nieuwsgierige persoon die zich graag vastbijt en verdiept in payroll en 
payroll gerelateerde vraagstukken, eer haalt uit accurate en tijdige gegevensverwerking, 
een passie heeft voor mensen en gedreven wordt door een continu leer- en verbeterfilo-
sofie.   

Interesse?
Bij interesse in deze functie kunt u online solliciteren door middel van het 
sturen van een CV en motivatie naar Lodewijk Floothuis, Sr. Talent Acqui-
sition Partner (lodewijk.floothuis@dsm.com) of solliciteer direct via onze 
website door hiernaast onze QR code te scannen!

 VACATURE SECRETARIAATSMEDEWERKER 
Onze praktijk ‘Kinderartsen Huis 5’ is een associatie van 8 
pediaters en 5 secretariaatsmedewerkers, gesitueerd in de 
Stadsomvaart 5 Hasselt en nauw verbonden aan het Jessa 
ziekenhuis waar alle pediaters ook werkzaam zijn. We stre-
ven ernaar dat de spirit van onze organisatie ‘zorgen voor, 
zich goed voelen, zich professioneel uitdagen’ door iedereen 
uitgedragen wordt. We willen hierbij voluit inzetten op 
ontwikkeling van medewerkers met focus op teamprestaties 
en de daarbijhorende kwaliteitsvolle zorgverlening voor 
kinderen en hun familie.
Om dit mee te realiseren zoeken we een coördinator voor 
onze praktijk.
De voornaamste taken zijn:
•  Leidinggeven aan een team van secretariaatsmedewer-

kers waarbij motiveren, opvolgen, aansturen en bijsturen 
belangrijke sleutelwoorden zijn.

•  Je werkt actief mee in alle organisatorische aspecten in 
de praktijk op patiëntenniveau. (onthaal zowel persoon-
lijk, telefonisch als administratief, van patiënten zowel 
voor en na een afspraak, patiënten informeren zodat ze 
juiste, volledige en duidelijke antwoorden krijgen op hun 
vragen,...)

•  Je staat in voor de organisatorische planning van het 
personeel (uurroosters, taakverdeling, organiseren van/
deelnemen aan functioneringsgesprekken, opvolgen 
personeelsadministratie, facturatie,...)

•  Je volgt de dagelijkse planning van de artsen op en 
werkt de planning uit in samenspraak met de hiervoor 
verantwoordelijke arts (verlofplanning, wachtregeling, 
raadplegingsagenda’s,...)

•  Je beheert de agenda’s van de artsen en arts assistenten 
in het ziekenhuisprogramma KWS

•  Je zorgt samen het team voor het bewaken van de 
kwaliteitsvolle zorgverlening in onze praktijk.

Wat verwachten we van jou?
•  Je bent een team-player en people-person die goed kan 

samenwerken.
•  Je bent communicatief sterk, zowel mondeling,schriftelijk 

als digitaal.
•  Je kan organiseren, delegeren en oplossingsgericht 

werken.
• Je bent flexibel en stressbestendig.
•  Je hebt minstens een diploma bachelor, opleiding Health 

Care management is zeker een pluspunt.
• Je ambieert een leidinggegevende functie.
• Je beschikt over ICT-vaardigheden 
•  Je bent flexibel inzetbaar tussen 8u en 20u, uren overeen 

te komen.
Wat bieden we jou?
•  contract van 30 uur
Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen?
•  Neem contact op via elke.janssens@jessazh.be en 

claudia.coolen@jessazh.be.
•  Wens je te kandideren dan verwachten we een 

uitgebreide motivatiebrief en cv waarin blijkt dat je in 
voldoende mate beschikt over de nodige competenties en 
vaardigheden.

•  We sluiten het indienen van kandidaturen af op 
31/03/2022. 

•  Wij houden eraan in elk geval feedback te geven op je 
kandidatuur ten laatste twee weken na het afsluiten van 
de kandideringstermijn.



Stad Genk als werkgever selecteert op basis van je 
competenties, niet op basis van leeftijd, geslacht, 
etnische afkomst, geloof of handicap.

Stad en OCMW Genk vormen samen het moderne, dynamische en ambitieuze 
bestuur van een fascinerende, kleurrijke stad die constant evolueert, nieuwe plannen 
realiseert en altijd naar de toekomst kijkt. Werken bij ons betekent werken in een 
grote organisatie met meer dan 1000 collega’s die actief zijn in een brede waaier 
aan functies. Stap je in ons verhaal, dan ga je voor een boeiende loopbaan met veel 
mogelijkheden en interessante arbeidsvoorwaarden.  

HR-DIRECTEUR Graad Ay – voltijds – contract onbepaalde duur – 
solliciteren kan tot en met 01/03/2022
We zijn een diverse stad met troeven en uitdagingen, vol ambitie. We willen 
Genkenaren met elkaar verbinden. Om die ambitie te kunnen waarmaken, bundelt de 
stad haar extern stedelijk beleid en dienstverlening in drie sterke sectoren: Ruimte, 
Mens en Samenleving en Ondernemen en Beleven. Het zijn onze medewerkers die 
zich in deze drie sectoren en de ondersteunende diensten volop geven om samen 
met onze stakeholders impact te hebben en de bovenvermelde doelstellingen te 
realiseren. Elk personeelslid moet daarom van het begin tot het einde van hun 
loopbaan bij de stad kunnen rekenen op professionele ondersteuning van de eigen 
leidinggevenden en van de HR-dienst. Talentontwikkeling en capaciteitsopbouw 
krijgen daarom extra aandacht. In 2021 legde de dienst een belangrijke basis voor 
een toekomst- en doelgericht, divers, wendbaar en effi ciënt HR-beleid. Dit beleid, 
de planning, uitvoering, opvolging en bijsturing ervan, valt onder de bezielende 
verantwoordelijkheid van de HR-directeur.
De uitdaging: Je leidt de 30 medewerkers tellende HR-dienst en brengt je eigen 
veelzijdige en inspirerende deskundigheid op vlak van HR in op maat van onze 
organisatie en stad. Als HR-directeur ben je lid van het managementteam. Vanuit 
die rol neem je mee verantwoordelijkheid op voor de hele stadsorganisatie en haar 
strategisch beleid. Je vertaalt de organisatienoden en leidt, volgt en/of ondersteunt 
verandertrajecten. Je staat ook in voor het relevant houden, innoveren, digitaliseren 
en optimaliseren van processen, structuren, rollen en resources binnen de eigen 
dienst. Als leidinggevende van de eigen dienst ben je verantwoordelijk voor het aan- 
en bijsturen en het ontwikkelen van je medewerkers. 
De perfecte match: Je behaalde een masterdiploma en beschikt over minstens 
5 jaar leidinggevende ervaring, bij voorkeur in HR. Je bent een mensgerichte, 
daadkrachtige leider die op inspirerende en coachende wijze leiding geeft, je bent 
gericht op eigenaarschap en eigen regie van medewerkers.
Nog vragen? Hilde De Wilde, algemeen directeur van Stad & OCMW Genk, maakt 
met plezier tijd vrij voor een vrijblijvend gesprek. Hiervoor kan je contact opnemen 
met Kais Al-Mbaidin, Jobmatcher, via kais.al-mbaidin@genk.be.

AFDELINGSHOOFDEN VOOR DE AFDELING 
ZORGEN EN DE AFDELING OPGROEIEN Graad Ax – 
voltijds – contract van onbepaalde duur – Solliciteren kan tot en met 
27/02/2022
De sector Mens en Samenleving is in volle ontwikkeling en zoekt gemotiveerde en 
dynamische afdelingshoofden voor de afdeling ZORGEN en afdeling OPGROEIEN. 
De afdeling ZORGEN omvat diverse vormen van individuele hulpverlening o.a. 
gebaseerd op de OCMW-wetgeving. Daarnaast staat de afdeling in voor het thema 
gezondheid, inclusief 5 lokale dienstencentra. Voor de afdeling OPGROEIEN stuurt 
het afdelingshoofd de leidinggevenden aan van de teams ‘kinderopvang’, ‘Huizen 
van het Kind’, ‘fl ankerend onderwijs’ en ‘Jeugd’. 
De uitdaging: Je leidt binnen jouw afdeling diensthoofden van diverse teams. Je 
brengt je eigen veelzijdige en inspirerende deskundigheid op vlak van leidinggeven 
en invullen van de strategische doelstelling in op maat van onze organisatie en stad. 
Als leidinggevende van de eigen dienst ben je verantwoordelijk voor het aan- en 
bijsturen en het ontwikkelen van je medewerkers. De zorg en aandacht voor de 
competenties en motivatie van jouw medewerkers vertaalt zich in een dienstverlening 
die Stad Genk in staat stelt haar doelstellingen te realiseren. 
De perfecte match: Je behaalde een masterdiploma en beschikt over minstens 5 
jaar leidinggevende en relevante ervaring in de materie. Je bent een mensgerichte, 
daadkrachtige leider die op inspirerende en coachende wijze leiding geeft. Je bent 
gericht op eigenaarschap en eigen regie van medewerkers. 

MANAGER KATTEVENNEN Graad Av – voltijds – contract van 
onbepaalde duur – Solliciteren kan tot en met 27/02/2022
KATTEVENNEN is een strategische site in de stad Genk. Gelegen aan de rand van 
het stadscentrum geeft ze toegang tot de unieke natuur van het Nationaal Park Hoge 
Kempen en biedt ze een attractief en divers aanbod van activiteiten zowel op als 
rond de site o.m. Cosmodrome, bezoekersonthaal, minigolf, speeltuin, picknickplek, 
camperterrein, de netwerken voor wandelen, fi etsen, mountainbiken, ruiteren, pony-
tochten enz. 
De uitdaging: Een gedreven manager die geboeid is door macrokosmos en natuur 
én die samen met een team aan de slag wil gaan om met Kattevennen een volgende 
stap te zetten: de Cosmodrome op de kaart zetten als experimenteercentrum voor 
Astronomie, het outdooraanbod van de site verder uitbouwen samen met partners 
en het meewerken aan de algemene ontwikkeling van de site. Ben je geprikkeld 
door natuur & astronomie? Bezit je een ondernemende ingesteldheid om de lijnen 
mee uit te zetten van een unieke site in Genk? Stel je dan zeker kandidaat voor deze 
boeiende functie!
De perfecte match: Je beschikt over een masterdiploma + 4 jaar relevante ervaring 
waarvan minimum 2 jaar leidinggevende ervaring OF indien je niet over een master-
diploma beschikt, bezit je minstens 6 jaar relevante beroepservaring waarvan 2 
jaar leidinggevend en je slaagt voor een niveau/capaciteitstest. Je hebt een sterke 
affi niteit met astronomie en natuur. Je hebt sterke management- en leidinggevende 
kwaliteiten. Je hebt een ondernemende ingesteldheid.

MEER INFO?
Raadpleeg zeker onze website www.genk.be/vacatures voor meer info over deze 
vacatures, de functiebeschrijvingen, ons aanbod, de aanwervingsvoorwaarden en de 
sollicitatielinken. Geldig solliciteren kan enkel door tijdig indienen van cv, motivatiebrief 
en een kopie van het diploma via de link op onze website.

STAD & OCMW 
GENK

 WOONZORGCENTRUM VINKENHOF / OUDERENZORG

     Ergotherapeut(e) Bv

  Verpleegkundige bachelor Bv

  Verpleegkundige gegradueerd Cv

  Zorgkundige Cv/Dv

   Deskundige bewonerszorg Bv

   Animator Bv

Houthalen-Helchteren

       Solliciteren t.e.m. donderdag 17 maart 2022.

Aanbod: aanleg werfreserve (3 jaar) voor huidige en toekomstige open-
staande vacatures I Contracten van bepaalde en onbepaalde duur I 

Ben je student en wil je het zorgteam
van ons woonzorgcentrum ondersteunen?

Weekendwerk of werken tijdens de maanden juli en augustus?

Wij bieden toffe jobs aan voor jonge enthousiaste mensen.
Solliciteer vandaag nog via www.houthalen-helchteren.be/vakantiewerkzorg

Interesse? Wil je meer weten over de inhoud van deze jobs? I Salaris? I
Diplomavoorwaarden? I Selectieprocedure? I Hoe solliciteren? I Surf
dan naar: 

      www.houthalen-helchteren.be/vacatures

Zorg Houthalen-Helchteren biedt kwaliteitsvolle, toegankelijke en

betaalbare zorg voor iedere fase van het leven. Elke dag opnieuw 

geeft een team van een 225-tal medewerkers het beste van zichzelf. 

Samen staan we klaar om anderen te omringen met de warme zorg 

en ondersteuning die men verdient.

Wij zijn op zoek

naar medewerkers

met een groot hart

voor warme zorg.

Je passie volgen? Ja, dat is geweldig!
Zorg

Zorg Houthalen-Helchteren, welzijnsvereniging van publiek recht.
Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren.



We zoeken een enthousiaste leidinggevende!
TEAMVERANTWOORDELIJKE  
VERGUNNINGEN -  
OMGEVINGSAMBTENAAR
Niveau B4-B5 – voltijds (38/38) –  
contractueel bediende – onbepaalde duur

De Stad Peer gaat voor kwalitatief, betaalbaar en duurzaam wonen en onder-
nemen in een groene omgeving. We zijn op zoek naar een toffe collega die de 
trekkersrol op zich wil nemen om samen met het team Vergunningen de goede 
ruimtelijke ordening te bewaken en Peer hiermee te versterken.
Zie je jezelf als een assertief en empathisch persoon met de nodige leiding
gevende vaardigheden? En trekt de uitdaging je aan om binnen dit vakdomein, 
met een team gemotiveerde collega’s aan de slag te gaan? Dan is deze job 
misschien wel iets voor jou!

PROFIEL
■ Je beschikt over minimum een diploma van het hoger onderwijs, bij voorkeur 

in een stedenbouwkundige richting, en minimum 3 jaar relevante beroeps
ervaring.

■ Ervaring in leidinggeven is een pluspunt. 
■ Je beschikt over een klantgerichte houding en hebt oog voor een goede 

ruimtelijke ordening en kansen in het realiseren van doelstellingen bij 
 projectontwikkelingen.  

AANBOD
■ Een boeiende en aangename werkomgeving in een jong en gemotiveerd 

team. 
■ Een salaris in niveau B4B5, met een brutowedde die zich situeert tussen 

3.011,45 euro en 4.490,76 euro. 
■ Maaltijdcheques. 
■ Fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.
■ …

IS DIT EEN UITDAGING VOOR JOU?
Bezorg je sollicitatiebrief samen met je cv en een kopie van je diploma ten 
 laatste op 13032022:
■ schriftelijk aan Stad Peer, Zuidervest 2a, 3990 Peer   
■ of via mail naar solliciteren@peer.be 
De examenprocedure voor deze functie bestaat uit een thuisopdracht, een 
sollicitatiegesprek en een assessmentcenter. 

MEER INFO?
Ontdek alles op https://www.peer.be/vacatures.

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Instaan voor onthaal en informatieverstrekking aan kandidaat-huurders, inschrijven op en opvolgen van 
de wachtlijsten

2. Beheren van de volledige administratie van de huurdersdossiers, van contractondertekening tot 
huuropzeg

3. Berekenen van de huurprijs, opvolgen van huurwaarborgen en huurachterstallen
4. Zorgen voor goede communicatie met de huurders en opvolgen van sociale aangelegenheden, 

in samenwerking met externen
5. Actief samenwerken met 3 teamleden en de technische dienst 

Ba
(rechtspraktijk, kmo, 

sociaal werk ...)

Eerste ervaring
met administratie/

wetgeving

Klantgericht Overzicht 
bewaren

Communi-
catief 

(mond/schr)

Verantwoor-
delijk

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERHUURDIENST

Affi niteit met
de doelgroep

Pc-vaardigheden

WOONZO is de sociale verhuurmaatschappij in het zuiden van Limburg, met zetel in Tongeren. WOONZO
bouwt, verhuurt en onderhoudt ± 1.250 sociale woningen voor huurders in 5 gemeenten: Tongeren, 
Borgloon, Heers, Riemst en Voeren. De 15 medewerkers van WOONZO dragen de drijfveer ‘uw thuis, onze zorg’ 
hoog in het vaandel. Dit motto benadrukt dat ze zich blijvend willen engageren om hun huurders meer te bie-
den dan alleen een dak boven hun hoofd. Ze willen hen bijstaan om van hun woning een echte thuis te maken. 
Om dit te realiseren, wordt er door de organisatie veel belang gehecht aan samenwerken, klantgerichtheid, 
flexibiliteit en integriteit. Ter versterking van het team is WOONZO dringend op zoek naar een:

Tongeren 15 medewerkers www.woonzo.be
1.250
woningen

100
jaar

Wat heeft WOONZO u concreet te bieden?

Compleet salaris-
pakket + mooie uur-
en verlofregeling

Korte 
communicatie  -
lijnen

Mensgerichte 
aanpak

Gezonde 
en sociale 
organisatie

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Eline Staelens op 089 30 55 14 of 0475 23 50 15 
tijdens de kantooruren en op weekdagen tussen 19 en 21 u.
of op zondag tussen 19 en 21 u.

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be
Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Aanwerving exclusief 
begeleid door 

DESKUNDIGE  
RUIMTELIJKE  
ORDENING
voltijds - onbepaalde duur - contractueel - niveau B1-B3 

Functie: Als deskundige ruimtelijke ordening werk je in een enthousiast 
team mee aan de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente. Je staat in 
voor een vlotte administratieve dienstverlening op het vlak van ruimtelijke 
ordening, onder leiding van het diensthoofd. We zoeken een 
resultaatgerichte en nauwgezette collega met een bachelordiploma 
en interesse in het vakgebied.

Aanbod: • Boeiende en afwisselende job • Arbeidsovereenkomst 
van onbepaalde duur met ingang van april 2022, met aanleg van 
een wervingsreserve (2 jaar) • Competitief verloningspakket in 
salarisschaal B1-B3 (brutojaarsalaris van min. € 31.337,22)  
• Maaltijdcheques, fietsvergoeding en hospitalisatieverzekering  
• Glijdende werktijden en aantrekkelijke verlofregeling • Tot 8 jaar 
toekenning relevante beroepservaring 

Interesse? Bezorg je kandidatuur, met cv en afschrift van je diploma,  
uiterlijk op 28 februari 2022 (datum poststempel) aan het college 
van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt. 
Voor meer informatie kan je terecht bij de gemeentelijke 
personeelsdienst op 089 51 03 21. 

www.hoeselt.be

Wij willen jou

team
in ons

VAKANTIEHUIS FABIOLA  
                                   te MAASMECHELEN  

(www.vakantiehuisfabiola.be)

is een vakantiecentrum met bijzondere aandacht voor kinderen en volwassenen 
met een handicap en zoekt voor een zo snel mogelijke indiensttreding een

Directeur  m/v   (voltijds)
FUNCTIE:  U staat in voor de algemene leiding van het vakantiecentrum waarbij 
organisatie- en procesontwikkeling, financieel beleid, personeelsbeleid , innovatie 
en productontwikkeling, representatie en samenwerking met overheden en 
organisaties tot de kernopdracht behoren.

PROFIEL: U bent in het bezit van een masterdiploma  in menswetenschappelijke 
richting en heeft uw organisatietalent verder ontwikkeld in eerdere 
leidinggevende functies. U kan vlug een probleem van de baan helpen en 
tegelijkertijd een  duurzame oplossing uitwerken. U heeft een ‘hart voor handicap’ 
en bent van nature een communicatief en  ‘gastvrij en tegemoetkomend’ persoon. 
U ziet niet op tegen extra beschikbaarheid tijdens weekends, feestdagen en 
schoolvakanties.

AANBOD: Wij bieden een contract van onbepaalde duur, een aangepaste 
bezoldiging, een soepele werktijdregeling, een fijne werkomgeving en ruimte om 
te vernieuwen. 

Solliciteren kan schriftelijk (motivatiebrief en CV) aan Lode de Geyter, voorzitter, 
Weldoenerslaan 5 te 3630 Maasmechelen vóór 28 februari (uitgebreid functieprofiel 
kan opgevraagd worden via ann.smeets@vakantiehuisfabiola.be). 

Stad Dilsen-Stokkem gaat over tot de 

aanwerving van:

Directeur stedelijke 
basisschool ‘t Schakeltje
Voorwaarden:
• ten minste beschikken over een professionele bachelor en een getuigschrift 

van pedagogische bekwaamheid
• in het bezit zijn van D.H.O.S of H.I.O.L.-diploma of het traject 'OPSTART' en 

'TOPSTART', georganiseerd door OVSG, te hebben voltooid of bereid zijn 
om dit traject te voltooien binnen de 4 kalenderjaren volgend op de datum 
van de aanvang van de proefperiode

• vastbenoemd zijn in een betrekking in het basisonderwijs
• over ten minste 6 jaar dienstanciënniteit beschikken in het basisonderwijs

Je staat o.a. in voor:
• de dagelijkse leiding van de school
• het aansturen van personeelsleden
• het financieel en administratief beheer
• de samenwerking met ouders en betrokken instanties

Je profiel:
• je werkt proactief, nauwkeurig en met verantwoordelijkheidszin
• je bent gemotiveerd, flexibel en stressbestendig
• je hebt oog voor de specifieke (leer)noden van leerlingen
• je beschikt over organisatietalent om de dagelijkse organisatie en planning 

van onderwijs- en andere activiteiten vlot te laten verlopen

Wij bieden:
• contract onbepaalde duur na proefperiode
• salarisschaal 879, Directeur Basisonderwijs CAT A CAO8
• fietsvergoeding

Hoe solliciteren?
Solliciteren kan tot uiterlijk 
11 maart 2022 door je 
motivatiebrief, CV en een kopie 
van het gewenste diploma te 
bezorgen via brief: Europalaan 
25, 3650 Dilsen-Stokkem, via 
de registratielink: 
https://www.jobsolutions.be/reg
ister/10819-52, via e-mail: 
vacatures@dilsen-stokkem.be
of door overhandiging tegen 
ontvangstbewijs. 

Laattijdige of onvolledige 
kandidaturen worden niet 
weerhouden.

Werfreserve
Geslaagde kandidaten worden 
opgenomen in een werfreserve 
aangelegd voor 3 jaar.

Meer info?
Voor meer informatie over de 
voorwaarden of een 
uitgebreide functiebeschrijving: 
Nena Kuchta, 089 89 94 00 of 
vacatures@dilsen-stokkem.be



Wij bieden: contract van bepaalde duur in een uitdagende, dynamische en groene werkomgeving  
• wettelijke vakantieregeling en eindejaarspremie (geen mogelijkheid tot verlof in juli en augustus)  
• interne opleiding en coaching

Ben jij de geschikte kandidaat? Mail je gemotiveerde sollicitatiebrief, cv en foto uiterlijk 6 maart naar 
anka.vanrijt@limburg.be. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 10 en 11 maart.

Bokrijk is een levendig, kind- en gezins-
vriendelijk park met 1 miljoen bezoekers. 
Jaarlijks geeft het Openluchtmuseum 
350.000 bezoekers een eigentijdse kijk 
op erfgoed.

www.bokrijk.be/nl/werken-bij-bokrijk

ENTHOUSIASTE SEIZOENSMEDEWERKERS 
MUSEUM – PARKING – FIETSVERHUUR – SPEELTUIN – POETSEN SANITAIRE BLOKKEN

Bokrijk zoekt:

Indien één van deze opportuniteiten jou aanspreekt, reageer dan snel en mail naar jobs@christeyns.com

www.christeyns.com

Christeyns NV in Gent, werd  70 jaar geleden 
opgericht, en is inmiddels uitgegroeid tot een 
internationaal georganiseerde detergenten 
en chemicaliën groep met meer dan 900 
medewerkers, actief in meer dan 30 landen, en 
een omzet van meer dan 350 miljoen euro.  De 
combinatie van een sterke positionering als 
business partner op de B2B markt, en een reeks 
geslaagde overnames, heeft ervoor gezorgd dat 
Christeyns een internationale speler is geworden 
in de top van de markt. De producten van het 
bedrijf vinden hun afzet in o.a. de professionele 
markt van de industriële wasserijen, de 
oleochemie, de voedingsindustrie, ...

De afdeling Professional Laundry is marktleider 
in West Europa en in België. Deze positie werd 
verworven door een sterke servicegerichtheid 
en een continu doorgedreven research inzake
nieuwe technologische ontwikkelingen.

Om de permanente groei verder te kunnen
garanderen, is Christeyns op zoek naar (m/v/x):

ACCOUNT MANAGER
ANTWERPEN-LIMBURG

De functie:

• Je staat in voor het uitdiepen van onze relatie met de professionele wasserijen in 
de regio, naast het genereren van nieuwe relaties bij een aantal prospecten. 

• Je begeleidt projecten m.b.t. de waskwaliteit bij klanten, en staat in nauw overleg 
met het technologisch departement om vragen op de markt  van een degelijk 
onderbouwd antwoord te voorzien.

• Je staat in voor het genereren van nieuwe relaties bij een welomlijnd aantal 
prospecten, waar je met jouw vakkennis en technische bagage, de uitdagingen 
vertaalt in concrete Christeyns-toepassingen. 

• Je volgt de technische evoluties op de markt en binnen de Christeyns groep, je 
neemt deel aan de technische trainingen binnen de Christeyns Academy.

• Je rapporteert aan de Operations Director België, met wie je in een aanvangsfase 
overlegt omtrent de lange termijn samenwerkingen die je initieert.

Jouw pro� el: 

• Je hebt een opleiding op hoger technisch niveau, met een basis scheikunde of 
textiel. 

• Je hebt een eerste werkervaring achter de rug.

• Je woont bij voorkeur in de regio Antwerpen-Limburg.

• Je houdt van autonomie en commerciële uitdagingen.

PROCESINGENIEUR HIGH TECH 
CHEMIE ANTWERPEN-LIMBURG

De functie:

• Je bent in eerste instantie verantwoordelijk voor het opvolgen van de waspro-
cessen en installaties bij onze Belgische klanten.  Je registreert de verschillende 
parameters en rapporteert die aan de accountmanager, interne specialisten en 
klanten. 

• Na een gedegen intern opleidingstraject word je vertrouwd gemaakt met 
wasprocessen,  doseerinstallaties,  en de verschillende Christeyns systemen en 
producten. Na verloop van tijd verricht je ook preventieve ingrepen op het vlak 
van onderhoud en ondersteun je de opbouw van projecten bij de klantn. 

• Je groeit op termijn uit tot een  business partner voor de klanten. Je neemt deel 
aan commerciële meetings, samen met de accountmanager, maar je identi� ceert 
ook optimalisatiemogelijkheden op het vlak van automatisering en rationalisatie. 

• Je rapporteert aan de Operations Director  België, en maakt deel uit van een team 
van applicatiespecialisten.

Jouw pro� el: 
• Je hebt een hogere technische opleiding genoten, of bent gelijkwaardig door 

ervaring.
• Je hebt professionele kennis van het Frans.
• Je hebt een eerste ervaring achter de rug in een professionele en technische 

omgeving.

Aanbod:
• Een stabiel bedrijf dat permanent groeit en evolueert. 
• Technisch commerciële functies op niveau in een stabiele markt.
• Mogelijkheid om te werken vanuit een home o�  ce. 
• Werken bij de marktleider in Europa en België.
• Een job met afwisseling tussen technische en commerciële aspecten. 
• Een degelijk verloningspakket. 
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