
Voldoening, trots en plezier: dat is het échte kapitaal van een carrière bij CapitalatWork. 
Stap mee in ons groeiverhaal en begin een nieuw professioneel hoofdstuk van onschatbare 
waarde. Wij zoeken voor onze diverse kantoren Wealth Managers, ervaren personen 
die hen administratief kunnen ondersteunen, specialisten op het vlak van Compliance, 
juristen, Financial Analysts en experten in IT. Ontdek onze openstaande vacatures op  
www.capitalatwork.com/nl/vacatures/

Happiness

work

A n o u k ’ s  c a p i t a l
––––

Sint-Jans-Molenbeek, een dynamische en multiculturele 
gemeente van 100.000 inwoners in het hart van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, staat dagelijks voor tal 
van uitdagingen.  

DE FUNCTIE DIE U MAG VERWACHTEN

1 Projectleider niv A 
Dienst Gemeentelijke Eigendommen

« deelnemen aan het algemeen administratief/financieel 
beheer van gemeentelijke eigendommen.    De opdracht 
is erop gericht de energiekosten van de huurders te 
verminderen door hen bewust te maken van goede prak-
tijken (toezicht en technisch beheer van de woningen te 
verbeteren). »

HET PROFIEL DAT WIJ VERWACHTEN
In het bezit zijn van een Master/licentie. Een opleiding in 
energiebeheer is een pluspunt.

HET GEMEENTEBESTUUR VAN 
SINT-JANS-MOLENBEEK WERFT AAN !

INTERESSE ? MEER INFO ?  
www.molenbeek.be –Werkaanbiedingen in het gemeen-
tebestuur –of  FB.    « I like Molenbeek « 
sollicitaties : candidature@molenbeek.irisnet.be   of 
dienst HRM, 20 graaf van vlaanderenstraat 
1080 Sint-Jans-Molenbeek 

  
Wat is de belangrijkste 
sollicitatie van je leven?
Van het vinden van een geschikte partner of job tot omgaan 
met vertrouwen, rouw en angst. De echt belangrijke dingen 
leerden we niet op school.

Dat is het centrale idee in ’Wat je 
niet op school hebt geleerd’ van The 
School of Life, een internationale 
organisatie mee opgericht door filo-
soof Alain de Botton. Hun boek be-
vat een twintigtal – zoals ze het zelf 
omschrijven – essentiële lessen die 
nodig zijn om écht te leven. 
Zo vertelt het boek dat je vooral op 
jezelf moet vertrouwen, want dat nie-
mand het echt weet in het leven. We 
leren verder dat falen de norm is, al 
is het maar omdat iedereen er een 
zootje van maakt. De auteurs raden 
ons ook aan om egoïstischer te zijn, 
maar ook trouw te blijven aan een 
ander. We leren om aardig te zijn en 
te kiezen voor emotionele volwas-
senheid, wat het vermogen inhoudt 
om uitleg te geven, rustig te blijven 

en kwetsbaar te zijn. We krijgen zelfs 
inzicht in en het belang van het zorg-
vuldig kiezen van je juiste partner. 
“Iets wat je kan vergelijken met het 
belangrijkste sollicitatiegesprek van 
je leven.”  (WiVi)

Wat je op school niet hebt geleerd, 
The School of Life, 
Uitgeverij Nijgh & van Ditma,
150 blz., ISBN: 9789038810980

Jobadvertenties vind je  
zowel in dit weekend-
katern als elke werkdag 
verspreid in je krant.  
En natuurlijk op  
Jobat.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
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Algemeen Directeur
Inspirerende, ondernemende, mensgerichte en motiverende leider

Directeur Zorg
Sterke leider en relatiebouwer met een passie voor innovatieve geestelijke gezondheidszorg

Bedrijfsinfo: Kliniek Sint-Jozef vzw, opgericht in 1945, is een gespecialiseerd, onafhankelijk 
en vernieuwend psychiatrisch ziekenhuis, dat psychiatrische en psychotherapeutische zorg aan-
biedt voor specifi eke doelgroepen. 350 enthousiaste medewerkers staan in voor de zorg van 
gemiddeld 220 patiënten. Kliniek Sint-Jozef startte recent de overgang naar een nieuwe, zeer 
participatieve organisatiestructuur met zorgpaden op maat. Ook de beleidscellen (HR, kwali-
teit, …) zijn interdisciplinair samengesteld. In het kader van de opvolging van de huidige alge-
meen directeur en de directeur zorg, gaan we op zoek naar een nieuwe (m/v):

Functie: • Als eindverantwoordelijke voor de algemene leiding van het 
ziekenhuis, ontwikkel en implementeer je de visie en strategie met als 
doel toonaangevend en innovatief te blijven op het vlak van psychia-
trische zorg • Je coördineert het zorg-, fi nancieel, facilitair en HR-beleid en 
bewaakt de functie-overschrijdende consistentie en de voortgang van 
de prioritaire projecten. Daarnaast introduceer en stimuleer je nieuwe 
initiatieven, onder meer op het vlak van communicatie en digitalisering 
• Jouw participatieve, coachende en toegankelijke managementstijl 
creëert het kader waarbinnen de directieleden met uitdaging, auto-
nomie en empowerment kunnen ondernemen en managen. Je bouwt 
vertrouwen op, streeft naar consensus, maar kan ook doortastend 
knopen doorhakken waar nodig • Als ambassadeur van het ziekenhuis 
vertegenwoordig je de organisatie tegenover alle externe stakeholders 
• Je rapporteert op een transparante manier aan de bestuurders.

Functie: • Als eindverantwoordelijke voor de leiding, organisatie en 
coördinatie van het departement zorg, werk je nauw samen met de 
hoofdarts en de collega-directieleden om de missie en het beleid van 
het ziekenhuis te realiseren • Samen met de hoofdarts ontwikkel en 
implementeer je de herstelondersteunende therapeutische visie 
en het klinische beleid en stem je de concrete werking in zorgpaden 
hierop af. Vanuit je expertise en ervaring versterk je de organisatie 
als open, gespecialiseerd en vernieuwend ziekenhuis, in het bieden 
van excellente zorg. Kwaliteit, patiënt- en medewerkersveiligheid en 
-tevredenheid zijn hierbij uiteraard cruciaal • De kanteling van de 
organisatie naar zorgpaden op maat is een recente verandering die 
door jou verder in goede banen wordt geleid. Daarnaast blijf je alert voor 
innovatie, doe je voorstellen en neem je initiatieven die een toekomst-
gericht zorgbeleid blijven garanderen, in lijn met de ontwikkelingen 
in de sector en op breder maatschappelijk en wetenschappelijk vlak 
• Je inspireert, coacht en ondersteunt de teamleiders en hun teams 
enerzijds door het uitzetten van duidelijke processen die het beleid 
ondersteunen, en anderzijds door een klimaat te creëren waar ruimte
is voor zelfsturing, initiatief en ownership • Je bouwt een intensief 
extern netwerk uit met diverse lokale en regionale stakeholders 
(netwerken, overheden, zorginstellingen, doorverwijzers, huisartsen, 
onderwijs en welzijn, universiteiten, …) en zet constructieve samen-

Aanbod: • Je neemt een strategische en uitdagende functie op in een dynamisch ziekenhuis dat betrokkenheid, een zeer sterke mens-focus en 
een goede werksfeer vooropstelt • Je maakt deel uit van een competent directieteam dat op een collegiale manier samenwerkt en waar iedereen 
elkaar kan versterken en aanvullen • Je wordt beloond met heel veel jobsatisfactie doordat je mee gestalte kan geven aan de maatschappelijk 
relevante opdracht van het ziekenhuis.

Profi el: • Met een sterke affi  niteit tot de gezondheidszorg en een 
gedegen managementervaring als basis, zal de ‘fi t’ met deze functie 
vooral bepaald worden door jouw competenties, managementstijl 
en persoonlijkheid aansluitend bij de cultuur • Als ‘manager’ com-
bineer je een sterke visie met een voldoende pragmatische aanpak 
• Als ‘leider’ slaag je erin om je team te inspireren en een open, colle-
giale, mensgerichte cultuur te bewaken die eveneens voortgang en 
resultaat garandeert • Als ‘coach’ zorg je ervoor dat mensen ingezet 
worden op hun sterktes, dat ze gewaardeerd en uitgedaagd worden 
• Als ‘ondernemer’ denk je ‘out of the box’, ben je positief kritisch en 
stimuleer je vernieuwing • Als ‘persoon’ hanteer je een open, trans-
parante en toegankelijke communicatiestijl waarbij vertrouwen, 
betrokkenheid en consequentie centraal staan • Als ‘relatiebouwer’ 
toon je de empathie om je in te leven in verschillende denkkaders en 
te connecteren met alle interne en externe stakeholders.

werkingsverbanden en partnerships op • Als directielid doe je ook voor-
stellen in het kader van het werken aan een toekomstgerichte organi-
satiecultuur en -structuur, een sterk verbindend HR-beleid, aangepaste 
infrastructuur en informatica, een performante interne en externe 
communicatie, … • Je werkt collegiaal en solidair samen met de andere 
directieleden en rapporteert aan de algemeen directeur.

Profi el: • Met een diploma in de verpleegkunde als basis, aangevuld 
met een relevante masteropleiding (beleid van de gezondheidszorg, 
…) bouwde je relevante kennis en ervaring op binnen de geestelijke 
gezondheidszorg. Ervaring in een vergelijkbare managementrol is een 
plus • Je hebt kennis, ervaring en affi  niteit met geestelijke gezondheids-
zorg en herstelgericht werken • Je hebt een ondernemende visie 
over de geestelijke gezondheidszorg van de toekomst en je volgt
proactief alle ontwikkelingen op de voet • Je bent een natuurlijke 
leider, hanteert een coachende en situationele leiderschapsstijl die 
je teams inspireert, maar ook uitdaagt • Je werkt integer, mens- en 
waardengericht en je kan je onafhankelijk opstellen • Als overtuigende
communicator en charismatische bruggenbouwer heb je oog voor de 
belangen van alle stakeholders en hou je ervan om een verbindend 
netwerk uit te bouwen.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met
Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online. 
Vragen? Contacteer An Bels op +32 497 52 63 53



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

De kennismaking: Garage Herman Noyens is sinds enkele decennia één van de meest 
toonaangevende Ford concessiehouders. Het familiebedrijf werd een 30-tal jaar geleden in 
Arendonk opgericht en wordt vandaag geleid door de tweede generatie. Garage Herman Noyens 
telt inmiddels 70 gemotiveerde collega’s verspreid over drie vestigingen in Geel, Herentals 
en Turnhout. Ford staat wereldwijd garant voor een kwalitatief en betrouwbaar assortiment 
personenwagens, commerciële voertuigen en vrachtwagens. Om de gezonde groei en innovatie 
van de garage te leiden, zijn wij voor hen op zoek naar een getalenteerde:

CEO 
Pragmatische manager met toekomstvisie en innovatieve denkstijl
De uitdaging: • Opstellen van de strategische doelstelling en bepalen van de visie in overleg 
met de eigenaars • Focus op innovatie in diensten en transformatie van klassieke garage naar 
modern mobiliteitsbedrijf • Detecteren van en inspelen op trends binnen en buiten de sector  
• Implementeren, opvolgen en borgen van actieplannen binnen de organisatie • Bewaken van 
de continuïteit van het algemene beleid en borging van bestaande processen en structuren  
• Samenwerken met het directieteam dat zal worden samengesteld uit ervaren en 
gemotiveerde medewerkers die binnen de organisatie zijn doorgegroeid. Zij zullen jou inwijden 
in de werking van de organisatie, jij fungeert voor hen als coach en mentor • Digitalisering en 
aansturing van de serviceafdeling, bewaken van het hoge service- en kwaliteitslevel binnen de 
organisatie • Gezicht van de organisatie, rapporteren aan de eigenaars

De perfecte match: • Gedreven, energieke en ondernemende manager met min. 8 jaar 
algemene managementervaring in een innovatieve context • Strategisch denker met 
pragmatische aanpak • Motiverend leider • Initiatiefrijk, proactief, toegankelijk en integer 

Het aanbod: • De kans om je stempel te drukken op de uitbouw van een familiaal succes -
verhaal • Samen met een gemotiveerd team werken in een organisatie met innovatieve en 
open cultuur • Aantrekkelijke vergoeding in functie van ervaring en expertise • Tewerkstelling 
in loondienst of via een managementvennootschap

 www.garagenoyens.be

Meer info? Contacteer Hanne Hooyberghs op 011 36 10 62     www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/ 
overzicht-vacatures. De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.
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AREA SALES MANAGER    
Ambitieuze Business Development Manager  

De uitdaging: • Je neemt een belangrijke bestaande portefeuille over en bouwt die 
verder uit • Je prospecteert naar nieuwe klanten, hoofdzakelijk in Gent-Antwerpen-
Vlaams-Brabant • Je verzamelt marktinformatie, spoort grotere leads en projecten 
op en ondersteunt je klanten bij het binnenhalen van projecten • Je geeft support 
en advies aan de klant tijdens de realisatiefase • Je bent verantwoordelijk voor de 
prijsstelling en het margebeheer • Je maakt deel uit van een sterk salesteam en 
rapporteert rechtstreeks aan de General Manager Belux • Je werkt hoofdzakelijk 
thuis. Soms ben je aanwezig op interne meetings in het hoofdkantoor in Brussel

De perfecte match: • Hogere technische of bouwkundige opleiding • Adviserende 
of commerciële ervaring in een bouwgerelateerde b2b-omgeving • Ervaring met 
het aanbieden van technische oplossingen • Netwerker • Zelfstandig, maar tegelijk 
een teamspeler • Vloeiend Nederlands en Frans of Engels

Het aanbod: • Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en zelf-
standigheid • Financieel gezonde en stabiele werkomgeving, met een ambitieus 
groeiplan • Aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen, zoals een 
bedrijfswagen 

De kennismaking
Wie Schüco zegt, zegt innovatie in de 
bouwsector. Op basis van een wereldwijde 
expertise levert Schüco aluminium systeem-
oplossingen voor ramen, deuren en gevels, 
zowel voor residentiële als niet-residentiële 
projecten. Met zo’n 5.300 medewerkers en 
12.000 partneronder nemingen bedient Schüco 
Aluminium als wereldmarktleider klanten in 
meer dan 150 landen. Schüco Belgium is een 
van de leidende bedrijven in de Belgische markt 
en kende de laatste jaren een stevige groei. 
Om deze groei verder te faciliteren, zoeken wij 
voor hen een:

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.
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 www.schueco.be

Goesting om ook je carrière 
gesmeerd te laten verlopen?

Eindeloos nieuwe parcours maken voor je elektrisch 
treintje, papa’s rekenmachine uit elkaar schroeven 
(en hopelijk ook terug in elkaar),… Was je als kleine 
dreumes al gefascineerd door hoe dingen in elkaar 
zitten en werken? Dan ben jij geknipt voor een job in 
techniek. Sleutelen aan machines en installaties, e�  -
ciënt fouten detecteren én oplossen, productielijnen 
vakkundig draaiende houden: je hebt het gewoon in 
je vingers. Toen al.

treintje, papa’s rekenmachine uit elkaar schroeven 
(en hopelijk ook terug in elkaar),… Was je als kleine 
dreumes al gefascineerd door hoe dingen in elkaar 

techniek. Sleutelen aan machines en installaties, e�  -
ciënt fouten detecteren én oplossen, productielijnen 
vakkundig draaiende houden: je hebt het gewoon in 
je vingers. Toen al.

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN 
TECHNIEK?
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