
Boplan is een innovatieve 
wereldspeler in industriële, 
structurele veiligheid en tevens
marktleider in dit segment. 
De onderneming wordt ge-
kenmerkt door hun vernieu-
wende en kwalitati eve pro-
ducten, dynamische bedrijfs-
cultuur en toekomstgerichte
can-do-mentaliteit. Vanwege 
de sterke internati onale groei,
zijn ze vanuit Kortrijk op zoek
naar twee gedreven, enthou-
siaste en innovati eve collega’s 
die in tandem werken met het 
marketi ng team.

CONTENT MARKETEER
 FUNCTIE: 

• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementati e en opvolging 
 van de content marketi ng.
• Schrijven van high quality content (o.a. voor brochures, e-mail, press, 
 social media, etc.)
• Acti ef content sourcen, verzamelen en opti maliseren zowel intern als 
 extern.
• Beheer content en actualisering website, i.f.v. genereren leads.
• Opvolgen trends en initi ëren nieuwe creati eve marketi ngcampagnes.
• Meten, analyseren en verbeteren van de performance en ROI aan de 
 hand van KPI’s.

 PROFIEL: 
• Bachelordiploma marketi ng/communicati e of je bent gelijkwaardig 
 door ervaring.
• Een eerste relevante werkervaring als content marketeer/copy- 
 writer in een B2B-omgeving.
• Uitmuntende creati eve copywriti ng vaardigheden via on- & offl  ine 
 media.
• Analyti sch en resultaatgedreven.
• Hands-on ervaring met content soft ware, Google Analyti cs en SEO.
• Professionele communicati eve vaardigheden (Nederlands/Engels/
 Frans).

DIGITAL MARKETEER
 FUNCTIE: 

• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementati e en opvolging 
 van de digital marketi ng.
• Plannen, implementeren en opvolgen van (inter)nati onale marketi ng-
 campagnes.
• Opzett en van SEO/ SEM marketi ngprogramma’s voor verschillende
 landen.
• Verder uitbouwen, analyseren en opti maliseren van de aanwezigheid
 op social media en website.
• Opvolgen trends en initi ëren nieuwe creati eve marketi ngcampagnes.
• Meten, analyseren en verbeteren van de performance en ROI aan de
 hand van KPI’s.

 JOUW PROFIEL: 
• Bachelordiploma marketi ng/ communicati e of je bent gelijkwaardig
 door ervaring.
• Min. 8 jaar relevante ervaring als digital marketeer in een B2B- 
 omgeving.
• Diepgaande kennis en passie voor digital marketi ng.
• Planmati ge organisator, analyti sch en data-driven.
• Hands-on ervaring met opzett en van landing pages, user funnels en
 Google Ad-campagnes.
• Professionele communicati eve vaardigheden (Nederlands/Engels/
 Frans).VG
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 AANBOD: 
• Jezelf ontwikkelen in een dynamische werkomgeving die steunt op een sterke groepsgeest.
• Een uitdagende en afwisselende job waar eigen initi ati ef sterk wordt gewaardeerd.
• Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met diverse extralegale voordelen.

INTERESSE? Stuur je cv met moti vati e naar info@ago.be. Meer info nodig? Bel naar 056 22 80 64. 
Wij garanderen een discrete en snelle behandeling van jouw kandidatuur. De selecti e gebeurt in exclusieve samenwerking met AGO Internati onal.

Content Marketeer

 
OONNZZEE TTEEAAMMSSPPEELLEERRSS 

▪ Wachten niet af, maar nemen initiatief 
▪ Zijn positief ingesteld: zien mogelijkheden in plaats van problemen 
▪ Zijn dynamisch en flexibel 
▪ Zijn open en respectvol naar elkaar 
▪ Hebben goesting en ambitie om op topniveau te spelen 

OONNZZEE OORRGGAANNIISSAATTIIEE 

Boplan® bv is een internationaal bedrijf, gevestigd in Wevelgem en marktleider in “high performance safety
systems” voor industriële toepassingen. Sinds de oprichting 21 jaar geleden, kent de groep een sterke 
internationale groei. Bij Boplan® vind je een jonge, dynamische bedrijfscultuur waar een no-nonsense 
ingesteldheid samengaat met een gedreven enthousiasme en drang naar innovatie.

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.                  

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



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



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

Vzw Constructief uit Heule is een maatwerkbedrijf met afdelingen ‘hout’ en 
‘groenbeheer’. Een maatwerkbedrijf creëert werkgelegenheid voor personen 
die om diverse redenen moeilijk een job vinden. De houtafdeling (16 
medewerkers) is gespecialiseerd in de constructie en plaatsing van binnen 
-en buitenschrijnwerk en van interieurprojecten bij zowel particuliere als 

• Algemene leiding en klantencontacten
• Prijsoffertes en projectopvolging 

Functie  |  Je combineert de dagelijkse leiding over het atelier in Heule en de 
plaatsingsploegen met de verdere strategische uitbouw van de afdeling, met oog voor 
nieuwe activiteiten. Je garandeert de commerciële en technische opvolging van de 
projecten en opdrachten. Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur van 
Deltagroep. 

Profiel  |  Combineer jij technische kennis met sterk organisatie- en begeleidingstalent 
en commerciële visie? Dan ben je uit het goede hout gesneden als verantwoordelijke 
voor onze afdeling. Bij voorkeur ben je een technische bachelor- of master of 
gelijkwaardige door ervaring. De context van een maatwerkbedrijf motiveert je extra. Je 
spreekt vlot Nederlands, hebt een goede informaticakennis en een rijbewijs B.

Aanbod  |  Een interessante, gevarieerde job in een gezond en mensgericht bedrijf. Je 
krijgt de kans om de houtafdeling te leiden en een toekomstrichting uit te zetten.

Volledige beschrijving op www.deltagroep.be. Mail je motivatiebrief + volledig 
CV naar vacature@deltagroep.be met in onderwerp ‘vacature verantwoordelijke 
houtafdeling’, t.a.v Sylvie D’Hondt, Personeelsdirecteur.

VERANTWOORDELIJKE HOUT (M/V)

professionele klanten. Constructief vormt samen met vzw de Kringloopwinkel Deltagroep en vzw 
Mobiel, de Deltagroep. Meer info op www.deltagroep.be.

Om ons team te versterken zoekt de vzw Constructief een sociaal, commercieel en gedreven

WAREHOUSE SUPERVISOR
organisatorische spilfi guur (ref 9 334)

Als rechterhand van de operations manager zal je instaan voor de praktische organisatie 
van alle in- en  uitgaande magazijnactiviteiten (meerdere magazijnen, 15 magazijniers).  Dit 
omvat: • de taakverdeling voor de magazijniers • instructies en coaching op de werkvloer 
• bewaking van de planning en de voortgangscontrole • voorbereiding van bewerkingen 
o.a. etikettering • administratieve registraties o.a. stocks, wijzigingen, … • verbeteracties, 
personeelsopleiding en opvolging van procedures (o.a. veiligheidsinstructies).
Profi el: • praktisch leider uit een productie- of logistieke omgeving • gezond redeneer-
vermogen en inzicht in magazijnorganisatie • leidinggevende ervaring op de werkvloer
• respectvolle omgang en communicatie • ervaring met hef- of reachtruck is een pluspunt.
Aanbod: • een interne spilfi guur in een uitdagende werkomgeving met veel afwis-
seling • een mensgerichte  teamspirit • een aangename en nette werkomgeving • een 
fors investeringsprogramma in unieke magazijnen • een professionele organisatie en 
dito werkmiddelen (WMS-software) • een solide familiale KMO met lokale verankering 

• een attractief salaris + voordelen.

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

DENY bvba , met hoofdzetel in MENEN (LAR Transportcentrum), 
is een sterke logistieke partner in transport, opslag en distributie
voor diverse sectoren en een gespecialiseerde opslag van
chemicaliën. In het kader van de verdere expansie en profes-
sionalisering wenst het management zich te omringen met een

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

Volg ons opfi
Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

www.verdonckbv.be

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV: dag en nacht, voor het leven!

Drie campussen, dat zijn heel wat boeiende, uitdagende jobs. Of je nu instaat voor 
patiëntenzorg of achter de schermen bijdraagt tot een vlotte werking, je vindt er 
enthousiaste collega’s die zich samen, schouder aan schouder inzetten voor warme, 
liefdevolle zorg voor de patiënt.

Je bent verpleegkundig of paramedisch geschoold, hebt technisch of 
administratief heel wat in je mars of haalt veel voldoening uit schoonmaak- of 
keukenwerk? Bij ons ben je meer dan welkom en vind je mogelijk de job van je 
dromen.

Zet je samen met ons je schouders onder zorg?
Neem snel een kijkje op jobs.azsintjan.be



Onze aanpak.  
 Jouw stijl.
Als thuisverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis 
ben je van vele markten thuis. Je houdt van 
variatie en uitdaging. Gelukkig, want elke dag 
is een belevenis. 
Waar jij op rekent? Je skills, zin voor creativiteit 
en een team van collega’s dat je elke dag 
ondersteunt. Je kiest voor onze aanpak, maar 
vult  die in met je eigen stijl.

Klaar voor jouw ronde?
Solliciteer op jouwstijl.be

Paola, artieste,  
jongleert met al haar 

zorgvaardigheden. 

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

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



Goesting in de match 
van jouw leven? 
Goesting in de match 
van jouw leven? 

www.asap.be/nl/jobs/
werken-bij-asap

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?

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

CALCULATOR
M E T  E R V A R I N G

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

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. 

De snelste weg naar een job in 
de publieke of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



Grijspeerdt
Z E E P Z I E D E R I J

S A V O N N E R I E

S O A P W O R K S

A
N

NO 1888

Grijspeerdt, gevestigd in Roeselare, is  een traditionele producent van zepen en maakt 
sedert 2020 deel uit van de firma Christeyns. Door de integratie van haar activiteiten 
binnen de groep, vond Grijspeerdt aansluiting bij een internationaal georganiseerde 
detergenten en chemicaliën groep met meer dan 1000 medewerkers in 30 landen.
De productievestiging in Roeselare is gespecialiseerd in zepen, onderhoudsproducten 
en chemie voor een brede waaier van industrieën. Om de productieafdeling te 
versterken wordt gezocht naar een (m/v):

Interesse?
Reageer dan snel via jobs@christeyns.com

Functie: • Na een inwerkperiode word je ingezet bij het aansturen van het 
volledige productieproces, gaande van bestellingen, stockbeheer, (lever)planning, 
productie, kwaliteitscontrole tot levering bij de klant • Je stuurt een ploeg van 8 
operatoren aan. Je verdeelt hun taken, zorgt dat ze opgeleid zijn en coacht hen 
tijdens hun dagelijkse werkzaamheden • Je ondersteunt de betrouwbaarheid van 
het productieapparaat en werkt samen met de plant manager op het vlak van 
preventief en curatief onderhoud. Je stuurt aan bij storingen en omschakelingen 
en beheert het magazijn voor wat betreft grondstoffen en te verzenden afgewerkte 
producten • Je ziet toe op de algemene veiligheid binnen het bedrijf en het 
naleven van het arbeidsreglement • Je bouwt mee aan de verdere informatisering 
van het productieproces • Hands-on functie met alle diverse  aspecten in een 
productieomgeving.

Profiel: • Je hebt een bachelor chemie of biochemie, of bent gelijkwaardig door 
ervaring • Je hebt een eerste ervaring achter de rug in een productieomgeving
• Je hebt de nodige kennis van Excel en andere computerskills.

Aanbod: • De mogelijkheid om te werken in een familiale KMO die ingebed is 
binnen een internationale chemiegroep • Een uitgelezen kans om expertise op 
te doen binnen alle facetten van een productieorganisatie • Mogelijkheid om te 
groeien in verantwoordelijkheden • Een degelijke remuneratie met een pakket extra 
legale voordelen. 

Assistant  plant manager

FORENA GROEP is een samenwerkingsverband tussen de maatwerkbedrijven
‘t VEER (Menen) en SOWEPO (Poperinge). Samen stellen wij meer dan 800 mede-
werkers tewerk, waarvan ruim 600 met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het kader 
een toekomstgerichte organisatie zoeken wij een: 

HR-DIRECTEUR (ref 27241) 

met lange termijn visie
In deze nieuwe functie zal je voor de volledige Forena Groep het HR-beleid 
uitstippelen, voeren en opvolgen. Dit omvat: • de aansturing van een goed 
uitgebouwd team op vlak van HR en sociale begeleiding (10 wkn) • de interne en 
externe personeelscommunicatie • het relatiebeheer met vakbonden en (overheids)
instanties • de optimalisering van de instroom- retentie en uitstroomprocessen
• het beleid op vlak van personeelsopvolging, -vorming, -coaching, -remuneratie, …
• de implementatie van innovaties en de begeleiding van de bijhorende 
veranderingstrajecten bv digitalisering, employer branding, … • de supervisie over 
de personeelsadministratie en de sociaal-juridische follow-up. Je werkt dagelijks 
nauw samen met de algemeen directeur en rapporteert aan de hand van stuur- en 
kengetallen.
Profi el: • een gedreven en enthousiasmerend people manager met een sociaal 
geëngageerde attitude • een masteropleiding, bij voorkeur aangevuld met 
een gespecialiseerde HR-opleiding • relevante ervaring in HR-management en 
a�  niteit met een productie-omgeving • strategisch denker met een sterk inzicht in 
organisaties • een decision maker en een problem solver • een pragmatische aanpak 
in het werkveld.

Aanbod: • een unieke HR-directiefunctie met talrijke uitdagingen • een dynamische 
en multi-site omgeving (uitvalsbasis in Menen) • een leuke werksfeer met aandacht 
voor een gezonde work/life balance • een performant bedrijf met een stevige 
reputatie binnen en buiten de sector • een professioneel management vertrekkend 
vanuit een optimaal evenwicht tussen economische en sociale objectieven • een 
attractief en marktconform loon + diverse voordelen + bedrijfswagen mogelijk.

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

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

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

BISCUITS DUPON nv maakt deel uit van de 
familiale bedrijven groep D’HOORE met produc-
tievestigingen in 9 landen. Voor onze nieuwe
fabriek in TORHOUT wensen wij het kaderteam
te versterken met een:

PRODUCTIELEIDER
geautomatiseerde productie (ref 126 201) 

Na een grondige introductie word je een centrale spilfi guur die garant staat voor 
een vlotte organisatie van de productie (70wkn, 3 ploegen): • planning • praktische 
problem solving • personeelsinzet • opvolging rendement. Daarnaast word je door 
je technische kennis verantwoordelijk voor de aansturing van het preventief onder-
houd. Hiertoe werk je nauw samen met de operationeel directeur op groepsniveau.
Profi el: • technische vooropleiding • bij voorkeur vertrouwd met geautomatiseerde 
productielijnen • de ambitie om mee te groeien met een familiale bedrijvengroep
• a�  niteit met de voedingsindustrie is een sterk pluspunt.

Aanbod: • een autonome functie met groeipotentieel • een jong managementteam 
en een sterke technische knowhow • een solide groep gekend als een wereldwijd 
toeleverancier voor een nichemark (ijsfabrikanten, retail, …) • een uitstekende en 
marktconform loonpakket + representatieve bedrijfswagen.

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

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

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

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

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Goesting in nog 
meer jobplezier aan 
de lopende band? 

Goesting in nog 
meer jobplezier aan 
de lopende band? 

www.asap.be/nl/jobs/operator

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?



COJUBEL bvba, gevestigd in LENDELEDE, 
maakt deel uit van een internationale groep en is 
gekend als een toonaangevend toeleverancier 
van plasticfolie en zakken bestemd voor de 
bouw- en landbouwsector. Ter versterking van de 
commerciële binnendienst zoeken wij een:

ADMINISTRATIEF BEDIENDE
met commerciële feeling (Ref. 129801)

Na een grondige productopleiding zal je instaan voor de orderopvolging en de 
commerciële support: •  orderbevestiging • klantencontacten •  transportregeling
• support aan de verkoop • informatie en adviesverlening aan klanten & prospecten.

Profi el: • communicatief bachelor of gelijkwaardig • vlot tweetalig (N/F)
• klantvriendelijk en service minded • sterk in administratie en organisatie. 

Aanbod: • een autonome job met veel afwisselende contacten • een nichespeler 
gekend voor productkwaliteit, service en grote voorraden • de voordelen van 
een kleine KMO deel uitmakend van een internationale groep • een aantrekkelijk 

marktconform salaris + extralegale voordelen.

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

Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

Volg ons opfi www.verdonckbv.be

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

EXOLON GROUP, met in België (Tielt) zowel de hoofdzetel als een 
productievestiging en een zusterfi rma in Italië (Terni), is een Euro-
pees marktleider in transparante kunststofplaten voor de industrie, de 
bouw- en communicatiesector. Met een team van 250 personeels-
leden realiseren wij een omzet van meer dan 100 mio euro.
Ter versterking zoeken wij voor de vestiging in Tielt een:

PLANT ENGINEERING & UTILITIES 
MANAGER vertrouwd met de bouwsector (ref 76443)
Binnen de afdeling Engineering & Maintenance ben je verantwoordelijk voor alle projecten die
betrekking hebben op de site-infrastructuur (gebouwen, parking, tuin, poorten, omheining, inbraak- en 
brandbeveiliging…) alsook voor de projecten aangaande de utilities (koel- en ijswaterproductie, pers-
lucht, luchtbehandelingsinstallaties). Je werkt hierbij samen met een ervaren collega. Je functie omvat 
het uitwerken en aansturen van vernieuwings- en renovatieprojecten in samenwerking met een archi-
tectenbureau en met leveranciers. Je bent hierbij verantwoordelijk voor alle aspecten van het project 
(technisch, timing, budget, aansturen leveranciers, administratieve opvolging …). Binnen je functie 
stuur je ook externe contractoren aan. Je rapporteert aan de Engineering & Maintenance Manager.
Profi el: • proactief ingenieur met basisopleiding bouwkunde of elektromechanica • relevante project-
ervaring in de bouw- of industriële sector • kennis van 2D (AutoCad) en 3D (Inventor) software is
een pluspunt, alsook a�  niteit met HVAC • kordaat organisator en leider die zelf frequent de uitvoe-
ring van de projecten op de site van nabij opvolgt • pragmatisch en oplossingsgerichte aanpak • vlot 
communicatief.

Aanbod: • een zeer gevarieerde functie met een ruime autonomie • een grote diversiteit aan grotere 
en kleine projecten ten dienste van alle bedrijfsafdelingen • een professionele werkomgeving met 
een aanstekelijke teamspirit • een internationale toponderneming gekend als een hoogtechnologisch 

marktleider • een solide Duitse moedermaatschappij die continu investeert • een goede work/life 
balance • een attractief loonpakket + voordelen + representatieve bedrijfswagen.

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

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

ASBJORNSEN BELGIUM nv en VEYS TABAK nv zijn
gespecialiseerde productiebedrijven uit de tabaks-
sector met vestigingen te WERVIK. Ter opvolging van 
beide sites zoekt de familiale directie een (m/v)

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

TECHNICAL PLANT MANAGER
ingenieur uit geautomatiseerde productieomgeving (ref. 90 211)

Je zal de leiding nemen over de nieuwe geautomatiseerde productiesite van Asbjornsen
Belgium: • dagelijkse opvolging van het geautomatiseerd machinepark • aansturing van 
een 10-tal techniekers en operatoren • berekening van nieuwe producties ism de planning-
manager • optimalisering van de productie processen • organisatie van het preventief en 
curatief onderhoud  • wissel stukkenbeheer • voorbereiding van bijkomende automatiserin-
gen • klanten contacten ivm  specifi eke kwaliteitseisen • automatiseren van de communica-
tiekanalen. Je bent verantwoordelijk voor alle technische aspecten van het machinepark 
van Veys Tabak. Je rapporteert rechtstreeks aan de bestuurders-eigenaars.

Profi el: • gepassioneerd ingenieur vertrouwd met geautomatiseerde productieprocessen
• organisatorisch sterk en communicatief vaardig • praktische kennis mechanica en elek-
tronica • leidinggevende ervaring in een productiecontext • resultaatgericht manager met 
KMO-spirit.

Aanbod: • autonome bevoegdheid over een up-to-date productieplant • een werkomge-
ving met talrijke technische uitdagingen • een continue investeringsprogramma in verdere 

optimalisaties • nichebedrijven met een wereldwijde reputatie • een competitief salaris-
pakket + voordelen + representatieve bedrijfswagen.

ASBJØRNSEN BELGIUM

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! 

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.
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