
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.                  

“De herstelbehoefte
bij 45-60 jarigen in
nachtwerk is groter
dan bij jongeren in

hetzelfde werk.”
Melissa Dissenbergen, 

 verpleegkundige en coach

TIPS OM BETER OM TE GAAN MET SHIFT-WERK

Sectoren zoals de gezondheidszorg worden gekenmerkt door hun avond- en nacht-
werk. Evident is dat allerminst. Hoe ga je daar het best mee om? 

Ons lichaam functioneert volgens een 24-uur- 
ritme, waarbij we na zonsopgang actief en alert 
worden en na zonsondergang geneigd zijn te sla-
pen. “Veel mensen in de westerse wereld hebben 
wisselende werktijden”, schrijft de Amerikaanse 
energie-specialist en docent Herman Pontzer in 
zijn boek De energiebalans. “Maar wanneer onze 
biologische klok en ons slaap-waakritme niet op 
elkaar zijn afgestemd, kan het dagelijkse energie-
verbruik dalen en neemt de kans op ziekten toe.”

TEGEN JE NATUUR
Of hoe avond- en nachtwerk niet evident is voor 
de mens. “Bij nachtwerk vraag je eigenlijk aan je 
lichaam om te functioneren op een moment dat het 
van nature uit geprogrammeerd is om stil te vallen. 
Deze lichaamsfysiologie is het product van miljoe-
nen jaren evolutie en kan je niet zomaar verande-
ren”, stelt Melissa Dissenbergen, verpleegkundige 
op een operatiekwartier en ook oprichtster van 
paraMeDis, een coaching- en dienstenbureau voor 
de zorgsector.
Tips om met onregelmatige werktijden om te gaan, 
zijn - volgens haar - dan ook vooral gericht op 
de korte termijneffecten, zoals het beperken van 
slaap- of spijsverteringsproblemen. Al kunnen ze 
zeker helpen.

1. KEN JEZELF
Ben je een avond- of een ochtendtype? “Labonder-
zoek bevestigt dat de biologische klok bij avond-
mensen langzamer loopt dan bij ochtendmensen, 
waardoor ze late shifts beter aankunnen”, illus-
treert Melissa Dissenbergen. 
Ook je leeftijd speelt een rol. Dat verpleegkun-
digen met enkele jaren ervaring opperen dat ze 
moeilijker tegen nachtwerk kunnen dan bij de 
aanvang van hun carrière, is volgens haar terecht. 
“De herstelbehoefte bij 45-60 jarigen in nachtwerk 
is groter dan bij jongeren in hetzelfde werk.”

2.  EEN SLIMME PLANNING
Ook je werkrooster kan helpen. “Werk met voor-
waarts roterende roosters”, raadt Dissenbergen 
aan. “Met andere woorden: begin met de och-
tendshift, dan middagshift, dan nachtshift en daar-
na voldoende rust”, suggereert ze. Ook tijdens je 
dienst zijn er opties, al check je die op voorhand 
wel best af met collega’s of oversten. “Een zoge-
naamde powernap van 20 tot 40 minuten tijdens 
de nachtdienst, tussen 2 en 3 uur ’s nachts, kan sla-
perigheid tijdens de dienst verminderen.”

3.  WATER, DE REST KOMT LATER
Sloten koffie drinken lijkt logisch, maar het is 

voor een nachtverpleegkundige geen goed idee, 
zeker niet op lange termijn. “Drink veel water en 
beperk cafeïnehoudende dranken”, raadt Melissa 
Dissenbergen aan. Geen koffie dus, en beter ook 
geen fris- of energiedrank. “Ook langdurig gebruik 
van medicijnen om een verstoorde biologische klok 
te herstellen, zou ik  afraden.”

4. BEPERK ENERGIERIJK VOEDSEL 
 (EN OVERGEWICHT)
Mensen die ‘s nachts aan de slag zijn, eten vaak 
meer. Al is het omdat ze een extra maaltijd tot 
zich nemen, met risico op gewichtstoename. “Dat 
nachtwerkers na meerdere jaren nachtwerk een 
hoog langetermijnrisico hebben om diabetes mel-
litus (type2) en hart- en vaatziekten te ontwikke-
len, is voor een groot deel te verklaren doordat we 
’s nachts de neiging hebben om energierijker te 
eten. Eet ’s nachts dus best licht verteerbare maal-
tijden en vermijd suikers”, oppert ze.
Dat je energierijk voedsel en mogelijk overgewicht 
kan compenseren door extra actief te zijn tijdens je 
shift-dienst of erna, klopt niet, benadrukt energie- 
specialist Herman Pontzer. “Lichaamsbeweging 
houdt je gezond. Het is alleen van weinig invloed 
op je gewicht.”

William Visterin

Als je job
nachtwerk vereist
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Je toekomstige job
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op jobat.be



RUIMTE
• 1 DIENSTHOOFD OMGEVING A1a-A3a 

(solliciteren tegen 14 maart) 

•  1 DESKUNDIGE MOBILITEIT B1-B3
(solliciteren tegen 7 maart) 

•  2 VAKMANNEN GROEN D1-D3
(solliciteren tegen 7 maart) 

•  1 VAKMAN ELEKTRICITEIT D1-D3 
(solliciteren tegen 7 maart)

SOCIAAL HUIS
• 1 MAATSCHAPPELIJK WERKER B1-B3 

(solliciteren via Liantis tegen 14 maart)

ORGANISATIE
•  1 DEPARTEMENTSHOOFD 

PERSONEEL & ORGANISATIE A4a-A4b
•  1 BELEIDSMEDEWERKER 

PERSONEEL & ORGANISATIE B1-B3
• 1 DESKUNDIGE ICT-DIGITALISERING B1-B3

(vacatures vacant vanaf begin maart)

VRIJE TIJD & BURGER 
•  1 HALFTIJDS ONTHAALMEDEWERKER C1-C3

(vacant vanaf begin maart)

•  1 HALFTIJDS ASSISTENT-DIENSTLEIDER 
BIBLIOTHEEK B1-B3 

(vacant vanaf najaar)

WE BIEDEN 
• Een boeiende en afwisselende job die je uitdaagt. • Een functie met een belangri-
jke maatschappelijke meerwaarde. • Kansen op ontwikkeling en zelfontplooiing door 
ruime waaier van vormingsactiviteiten, deelname aan netwerken,… • Een werkgever 
met aandacht voor work-life balance (flexibele arbeidsduurregeling, thuiswerk,…)  
• Tijd om de batterijen op te laden… 33 dagen jaarlijks vakantieverlof en 3 bijkomende 
feestdagen. • Aandacht voor reeds opgebouwde expertise en relevante ervaring, ook 
in privé en als zelfstandige (onbeperkte valorisatie van opgebouwde anciënniteit).
• Aantrekkelijke extralegale voordelen (maaltijdcheques van 8 euro, gratis hospital-
isatieverzekering voor medewerker & gezin, fietsvergoeding, fietslease (komende), 
aanvullend pensioen, …)

VOOR MEER INFO EN/OF SOLLICITATIE surf naar www.zulte.be/vacatures 
Heb je interesse in een functie die nog niet vacant verklaard werd?
Laat dit graag weten via personeel@zulte.be zodat we je actief op de hoogte 
houden en de inlichtingenbundel tijdig kunnen overmaken. 

OCMW Zulte

Zulte… Leiegemeente op de grens van Oost en West-Vlaanderen -net 
voorbij de kaap van 16.000 inwoners-, is op zoek naar enthousiaste 
medewerkers die ons team versterken en onze organisatie vooruit 
stuwen. 

www.zulte.be/vacatures

Lokaal bestuur Zulte 
werft aan

Deze functie wordt exclusief behandeld door Aanwervingshuis.
Kortrijksesteenweg 1099, 9051 Gent 
www.aanwervingshuis.be | 09 310 83 39

Info & solliciteren: kato@aanwervingshuis.be

Commercieel Directeur
met kennis van marketing

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor de omzet en het managen van de business-
units en stuurt daarbij 10 internationale sales, 7 marketeers en 4 sales assistants aan
• Je vervult een belangrijke rol in de internationale ontwikkeling en groei van de 
onderneming waarbij je rekening houdt met de steeds evoluerende markten • Je coacht
zowel het marketing- als salesteam en weet hen te motiveren, inspireren en stimuleren tot 
goede resultaten • Je zet de jaarlijkse marketingstrategie uit en gaat deze vertalen naar 
een online en offl  ine marketingplan • Je werkt in tandem met de algemeen directeur qua 
visie en strategie in het commerciële luik.

Profi el: • Je bent een echte peoplemanager en bent een commercieel-organisatorisch
talent • Je bent bereid om occasioneel buitenlandse verplaatsingen te maken binnen 
Europa • Je staat bekend als een motiverende, inspirerende coach die daarnaast 
analytisch en empathisch te werk gaat en die een geboren leider is • Je bent 
ondernemend, resultaatgericht en hebt sterke feeling en/of ervaring met marketing.

Nûby EMEA gelegen te Evergem (www.nuby.be) zet zich sinds 1992 in om kwalitatieve 
en innovatieve producten aan te bieden. Het Nûby-gamma dekt voeding, verzorging, 
spelen, bad- en kinderkamer en heeft gepatenteerde innovatie in al haar categorieën. Hun 
aanzienlijke investering in onderzoek, ontwerp en innovatie maakt van Nûby de speler 
op vlak van technologie en design. Om hun team te versterken zijn zij op zoek naar een 
strategische (m/v):

Aanbod: New Valmar of Nuby EMEA staat gekend voor zijn dynamische werkomgeving
en open communicatie waar teamwork en groepscohesie de sleutelwoorden zijn.
In jouw functie krijg je heel wat kansen en groeimogelijkheden en kan je het verschil 
maken. Je kan genieten van een mooie verloning aangevuld met tal van extralegale 
voordelen, waaronder een firmawagen. Je komt terecht in een internationaal actieve 
firma die ieder jaar verder blijft groeien. 

eeklo.be/vacatureseigenzinnig, energiek, echt.

Word jij 
onze nieuwe
collega?

Solliciteer nu voor onze openstaande vacatures (m/v/x) 
tot en met 14 maart 2022!

Meer info kan je vinden op www.eeklo.be/vacatures 

Zit er niks bij voor jou? Niet getreurd! Solliciteer spontaan voor onze 
diverse functies op www.eeklo.be/spontaansolliciteren

Diensthoofd 
interne organisatie A4a-A4b

Projectcoördinator 
“Allemaal Digi.taal” B1-B3



Kom thuis bij Wit-Gele Kruis!
Als verpleeg- of zorgkundige bij Wit-Gele Kruis verzorg je patiënten 
in hun thuisomgeving. Je werkt zelfstandig, maar je kan altijd 
rekenen op je collega’s en zij op jou. Zoek jij afwisseling, een job 
dichtbij huis én voldoening in je job? 

ONZE VOORDELEN:
• Een warme en dynamische organisatie 
• Ondersteuning van o.a. een teamcoach en planningsbegeleider
• Regelmatige opleidingen
•  Verloning volgens de IFIC-barema’s en toeslagen voor weekends, 

feestdagen en avonden
•  Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groeps- en 

hospitalisatieverzekering, gsm met abonnement, tablet en een 
dienstwagen die je via een aantrekkelijke regeling ook privé kan 
gebruiken

Bekijk nu onze vacatures in jouw buurt op 
www.jouwstijl.be!

Met vragen kan je altijd terecht 
bij Laura, Dieter of Julie via  
jobs@wgkovl.be of 09/235 85 30

24/03
2022

MET

PRESENTEERT

(TOEKOMSTIG)
VERPLEEGKUNDIGE?

En benieuwd om az Sint-Blasius
te leren kennen?

Scan voor meer info en reserveer je           
                    plaats.

& breng gerust iemand mee!
HET FABRIEK
Fabriekstraat 39
9200 Baasrode

GRATIS

PRESENTEERT

WWW.AZSINTBLASIUS.BE/WERKEN-BIJ-ONS

De internationale groep SEA-invest nv, met het Belgische hoofdkantoor in Gent, 
is gespecialiseerd in de op- en overslag van bulkgoederen (dry & liquid) en fruit in 
zeehavens in Europa en Afrika. In België is SEA-invest actief in de zeehavens van 
Antwerpen, Gent en Zeebrugge, waarbij het bedrijf op ca. 20 sites in opdracht van 
haar klanten goederen laadt, lost en tijdelijk opslaat. 
Deze goederen variëren van kolen, ertsen, mineralen, biomassa,… (dry bulk) tot 
benzine, gasolie, biodiesel, natuurlijke oliën,… (liquid bulk) en bananen, kiwi’s,…

Heb jij zin om jouw schouders te zetten onder de verdere groei van ons 
internationaal familiebedrijf?

• Preventieadviseur (Gent en Antwerpen)
•  Onderhoudsmechanicien (Gent en 

Antwerpen)
• Wiellader bestuurder (Gent)

•  Industrieel elektricien (Gent en 
Antwerpen)

• Onderhoudstechnieker (Gent)
• Maintenance supervisor (Antwerpen) 

WAT BIEDEN WIJ?
•  Je kan ervaring opbouwen in één van de meest essentiële sectoren binnen een 

expansieve internationale omgeving met een stevige financiële draagkracht en 
reputatie.

• Doorgroeimogelijkheden die jouw inzet erkennen.
•  Een marktconform salarispakket inclusief extralegale voordelen (groepsverzekering 

en ADV-dagen; afhankelijk van functie ook maaltijdcheques, collectieve 
hospitalisatieverzekering, ecocheques, fietsleasing en thuiswerk).

INTERESSE?
Neem snel een kijkje op onze website: https://sea-invest.com/jobs/ of stuur jouw cv 
en motivatiebrief onmiddellijk naar personeelsdienst.seainvest@gmail.com 

10 extra chauffeurs  

die ’s morgens en ’s avonds een schoolrit of een woon-werkverkeer rit kunnen 
doen. Dit is ideaal voor gepensioneerden of zelfstandigen die een vaste 
bijverdienste in loondienst willen. Indien u over een D-rijbewijs beschikt is 
dit een extra voordeel , maar het is geen vereiste. Adres van tewerkstelling: 
Wiedauwkaai 98 – 9000 Gent Graag solliciteren met CV en motivatiebrief: 
koen@v-tax.be

Wegens sterke uitbreiding van ons 
project voor het leerlingenvervoer 
van De Lijn. Zoekt V-Tax: 



Voor de juiste 
chemie tussen 

kandidaat en 
aanwerver Kortrijk

Vaartstraat 25
056 225 880

Gent
Kortrijksesteenweg 1099

093 108 339

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be

Daar is de bedrijfsverpleegkundige

“We hebben eind vorig jaar 16 extra bedrijfsverpleeg-
kundigen aangeworven, 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 verschui-
ven dan bijvoorbeeld van arts naar verpleegkundige. 
Recent aangepaste wetgeving uit 2019 laat dat ook toe.” 
Aan de basis ligt, volgens hem, een structureel tekort 
van arbeidsartsen. “Voor veel arbeidsrisico’s is het 

jaarlijks arbeidsgeneeskundig onderzoek door de arts 
vervangen door een tweejaarlijks onderzoek, met tus-
sentijds een medische handeling door de bedrijfsver-
pleegkundige.”
Al spelen ook andere zaken mee. “Wij hebben gemerkt 
dat er door de covidpandemie veel meer verpleegkun-
digen uit de curatieve sector geïnteresseerd zijn in een 
functie bij een externe preventiedienst. Dat komt onder 
meer door de betere work-life balance die daar mogelijk 
is.”  (WiVi)

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

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

Check onze beurskalender! 

Onze klant is:

• Een prominente industriële onderneming

• Expansief

• Toekomstgericht

• Gelegen in regio Gent

COMMERCIEEL MANAGER
 FUNCTIE: 

• Je wordt het koninginnestuk op het schaakbord, waarmee we een nòg prominentere speler willen worden.  
 Alles draait bij jou om verkoop en cijfers dus word je de rechterhand van de zaakvoerder.
•  Vanuit deze vertrouwenspositi e sta je in voor het volledige commerciële management waarbij je de targets 
 mee opstelt en realiseert.
•  Je schakelt vrij snel naar een hogere versnelling door een salesteam te sti muleren en doelgericht op te volgen.
•  Zélf hou je uitstekend voeling met de markt door de key-accounts te servicen over heel België, Nederland en  
 Luxemburg.

 PROFIEL: 
•  Organiseren is jouw handelsmerk!
•  Je stelt prioriteiten en zorgt ervoor dat deze worden nageleefd binnen de vooropgestelde termijn.
•  Coördineren is je tweede natuur en je kan een team moti veren als geen ander.
•  Je kent het belang van correcte cijfers en bent dan ook punctueel op alle terreinen.

 AANBOD: 
•  Wij waarderen jouw inbreng héél sterk, zoveel is duidelijk. We remunereren jou dan ook graag conform   
 en met extralegale voordelen. 
•  De inhoud van jouw functi e is zeer gevarieerd en laat het toe om al je talenten te benutt en.
•  Ons team is zeer dynamisch, jij gaat het adequaat richti ng geven, en van het succes plukken we samen de vruchten.

 INTERESSE?
Ben jij het salestalent dat verkoop in al zijn facett en kan managen? Stuur je cv met moti vati ebrief naar info@ago.be. 
Meer info nodig? Bel naar +32 (0)9 281 13 86. 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.



Christeyns NV in Gent, werd ruim 70 jaar geleden opgericht en is uitgegroeid tot een internationaal 
georganiseerde detergenten en chemicaliën groep met 1000 medewerkers, actief in meer dan 30
landen en met een omzet van 350 miljoen euro. De combinatie van een sterke positionering als busi-
ness partner met een reeks geslaagde overnames, heeft ervoor gezorgd dat Christeyns een interna-
tionale 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 wasserijen, de voedingsindustrie, life sciences,...

De afdeling Professional Hygiëne verdeelt reinigings- en ontsmettingsmiddelen via distributeurs 
doorheen Europa en wereldwijd. Het zijn producten onder de merknaam Green R, Relavit, A-Clean, 
Caretex ... of onder private label. Het gaat om reinigers, ontvetters voor grootkeukens, handontsmet-
ters, ... Via de recentelijke overname van de � rma Grijspeerdt is het belang van hun producten binnen 
de Christeyns portfolio ook toegenomen. In die zin zoekt Christeyns naar een (m/v/x):

De functie:

• Je bent de draaischijf voor de afdeling tussen 
sales, commerciële binnendienst en productie. 
Dit in België, maar ook internationaal met de 
productiebedrijven in Engeland, Frankrijk, 
Spanje .... Daarnaast overleg je met het labo, 
marketing, ...

• Je zorgt ervoor dat de producten op een pro-
fessionele en kwalitatieve manier op de markt 
kunnen worden gebracht. Je ziet toe op de 
beschikbaarheid van de juiste verpakking, het 
passende label en ondersteunt de marketing 
en communicatie er rond.

• Je ondersteunt het salesteam en de distri-
buteurs in zijn dagelijkse activiteiten, door 
te voorzien in de juiste documentatie, het 
opvolgen van de afspraken, het opmaken van 
o� ertes ...

• Je rapporteert aan de Business Development 
Director. 

Jouw pro� el: 

• Je hebt een hogere opleiding genoten in een 
commerciële of taalkundige richting.

• Je hebt een eerste ervaring in een ondersteu-
nende of commerciële rol.

• Je hebt een goede kennis van Frans en Engels.

Aanbod:

• De kans om te werken bij een Europees
topbedrijf in zijn sector. 

• De mogelijkheid om mee  vorm te geven aan 
de uitbouw van een groeiende activiteit.

• De mogelijkheid om een loopbaan op te 
bouwen in functie van je eigen ambitie en 
motivatie. 

• Een degelijke remuneratie die meegroeit met 
de evolutie van het bedrijf.

OFFICE MANAGER
PROFESSIONAL HYGIËNE

Laat deze opportuniteit niet voorbijgaan en stuur je cv naar jobs@christeyns.com

www.christeyns.com

Lokaal bestuur Haaltert zoekt

Projectleider
Openbare ruimte  
B4-B5, contractueel 
Als projectleider Openbare Ruimte bied je technische
ondersteuning aan de teamcoördinator Ontwikkeling
Openbare Ruimte/Infrastructuur. Je staat in voor de
opvolging van werken, van opstart tot oplevering.
Daarnaast controleer je ook de werken. Zo creëren we
een kwaliteitsvolle publieke ruimte.

Interesse ?
Solliciteer ten laatste op 3 maart 2022
www.haaltert.be/vacatures
Solliciteer via www.jobsolutions.be/register/10460-81

Job in Haaltert|

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

INTERESSE?

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

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

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

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

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.

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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