
nood aan  
een nieuwe job?

en we pikken je op

AZ Zeno is een ziekenhuis dat uitblinkt in een familiale sfeer.  
Wij werken, nu meer dan ooit, als een sterk team in een prachtige  
en hoogtechnologische nieuwbouw.

Word jij onze held in de zorg als zorgcoördinator geriatrie? 
Versterk jij het team als preventieadviseur? 
Help je onze mensen als VTO-coördinator?  
Of sta je ons bij als ziekenhuisapotheker?

Solliciteren?  
Stuur je cv naar personeel@azzeno.be of bel 
+32 (0)50 534 160. Meer info en ambiance op azzeno.be

bel
0471 01 

7777
ambulance-ambiance.be

Gemeente Zedelgem is een levendige, warme en zeer groene gemeente in 
regio Brugse Ommeland en zet zich met hart en ziel in voor onder meer een 
ondernemersvriendelijk klimaat in haar gemeente. 

Zedelgem zoekt twee toff e collega’s:

Deskundige lokale economie  
halftijds voor onbepaalde duur, niveau B1-B3

>
Je staat in voor de uitwerking, coördinatie, planning en uitvoering van een beleid 
dat aansluit bij de economische situatie.

Deskundige omgeving   
voltijds voor onbepaalde duur, niveau B1-B3

>
Je staat mee in voor  het opvolgen, behandelen en adviseren van diverse materies 
die op de dienst omgeving aan bod komen (voornamelijk ruimtelijke ordening, 
daarnaast ook  milieu, kleinhandel, natuur …).

Jouw profi el 
• Je bent in het bezit van een 

bachelordiploma. 
• Je hebt een sterke affi  niteit met 

het werkveld. 
• Je kan goed plannen en organiseren 

en je hebt zin voor initiatief.
• Je kan goed samenwerken en 

netwerken.
• Je hebt een resultaatgerichte 

ingesteldheid.

Wij bieden
• Een functie met een gevarieerde en 

uitdagende jobinhoud.
• Een marktconform salaris (wedde-

schaal B1-B3) aangevuld met 
maaltijdcheques (8 euro), een 
hospitalisatieverzekering, een 
bijdrage 2de pensioenpijler (3% van 
de brutowedde) en een tussenkomst 
woon-werkverkeer bij gebruik 
openbaar vervoer en/of fi ets.

Interesse?
Kandidatuurstellingen met je motivatie, vergezeld van cv en kopie diploma, moeten 
uiterlijk op 13 maart 2022 voor deskundige omgeving en uiterlijk op 20 maart 2022 
voor deskundige lokale economie ingediend worden via de link op onze website: 
https://zedelgem.hr-technologies.com/front/nl/vacancies. 
Meer uitgebreide informatie over de functie-inhoud en de selectieprocedure verneem 
je via www.zedelgem.be (Vacatures) of mail naar personeel@zedelgem.be. 
Er wordt een werfreserve aangelegd geldig voor drie jaar.

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. 



WAREHOUSE ASSISTANT(Ref 46665x)

toekomstig logistiek supervisor
In nauwe samenwerking met de warehouse coördinator zal je mee instaan voor de dagelijkse 
opvolging van de koelhuizen: • aanmaak van in- en uitgaande pickinglijsten • organisatie van 
magazijnactiviteiten o.a. ompakken • het overleg tussen de transportafdeling en de koelhuizen 
• de opleiding en training van nieuwe magazijnarbeiders • praktische problem solving.

Profi el: • gedreven coördinator • communicatief vaardig • teamplayer die mensen weet te motiveren
• praktische problem solver • goed algemeen inzicht • bereid te werken in tweeploegenstelsel.

LOGISTIEK ORGANISATOR (Ref 46666x)

warehouse dispatcher
Als interne spilfi guur word je verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van alle in- en uitgaande 
goederen: • bepaling van de taakvolgorde en de prioriteiten • voorbereiding van de werkinstructies 
voor de magazijniers • praktische problem solving in samenspraak met de ploegchefs • instructies 
voor aan- en afvoer van trailers • contacten met interne en externe chau� eurs.

Profi el: • vlot organisator met helicopterview • aansluitende ervaring in productie of logistiek 
• vlot communicatief • beslissingsvaardig • bereid te werken in een tweeploegenstelsel.

Aanbod: • autonome functies met verdere groeikansen • een dynamische en fl exibele teamspirit 
• frequente en afwisselende contacten • een solide familiale bedrijvengroep met talrijke referenties

• een vlakke organisatie met korte communicatiekanalen • een stimulerend salaris + voordelen.

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

TRANSWEST nv, gevestigd in OOSTKAMP, is een top West-
Vlaams familiebedrijf actief in de distributie en logistiek van 
diepvriesvoeding in Benelux, Frankrijk en Duitsland (180 wkn). 
Op heden wensen wij ons warehouseteam te versterken met een

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

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

BETOCOR bv, gevestigd in HOOGLEDE, is een gespecialiseerde KMO in gegoten industriële 
betonvloeren (50 wkn, 25 mio euro omzet). In héél België zijn wij gekend voor maatwerk en 
een sterke knowhow in complexe projecten die wij rechtstreeks voor de industriële klant of voor 
aannemingsbedrijven uitvoeren. Om de toekomst van het bedrijf verder uit te bouwen wenst de 
familiale zaakvoerder zich te omringen met een

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

ADJUNCT-BEDRIJFSLEIDER
• interne spilfi guur • ir./ing. bouwkunde of economisch master (ref 129901) 

Na een grondige introductie zal je de dagelijkse operationele werking in goede banen leiden. Hiertoe
zal je nauw samenwerken met de zaakvoerder die vooral zal instaan voor de externe contacten 
en het general management. De job omvat o.a.: • personeelsplanning, organisatie, werk- en 
werfvoorbereiding • analyse van nieuwe prijsaanvragen en aansluitend overleg met klanten, 
studiebureaus en onderaannemers • opmaak van gefundeerde kostprijzen en o� ertes • fi nanciële 
follow-up van de lopende werven • personeelsopvolging en -aanwervingen • optimalisatie van het 
operationeel management en de werkprocedures (o.a. veiligheid).
Profi el: • gedreven en enthousiast manager • ingenieur bouwkunde of economisch master (TEW,
Handelsingenieur, ….) • relevante ervaring in de bouwsector • de ambitie om mee een bedrijf te runnen
• een lange termijnperspectief met het oog op bedrijfscontinuïteit.

Aanbod: • een unieke en veelzijdige operationele managementfunctie • de uitdaging om 
stelselmatig méér bevoegdheid op te nemen • een jonge, gezonde en ambitieuze familiale 
onderneming met een dynamische KMO-spirit • een nichespeler met een stevige reputatie op vlak 

van technische kennis en kwalitatieve uitvoeringen • continue investeringen o.a. in innovatieve 
technieken • uitstekende loonvoorwaarden + voordelenpakket.

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

DESKUNDIGE 
E-INCLUSIE 

(NIVEAU B4-B5) - VOLTIJDS  

VACATURE

Samen met Knokke-Heist, Zuienkerke en Damme werkt 
Blankenberge een consistent e-inclusiebeleid uit, zodat álle 
burgers hun weg vinden in onze digitale samenleving. Jij 
trekt dit project van a tot z, geeft vorm aan het beleidsplan 
en werkt concrete acties uit in overleg met alle partners en 
stakeholders.

Solliciteren
Bezorg ons je kandidatuur samen met je cv, een kopie van je 
diploma, een kopie van je rijbewijs en een recent uittreksel 
uit het strafregister. Enkel volledige kandidaturen komen in 
aanmerking. Solliciteer tot en met 31 maart 2022 via 
vacature@blankenberge.be 
of per post: 

Lokaal Bestuur Blankenberge
Personeelsdienst
Jordaenslaan 34
8370 Blankenberge

Alle info
www.blankenberge.be/vacatures

Tot binnenkort, collega?

Verdonck
Professional Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.

Wat is de belangrijkste sollicitatie van je leven?

Dat is het centrale idee in ’Wat je niet op school hebt 
geleerd’ van The School of Life, een internationale orga- 
nisatie mee opgericht door filosoof Alain de Botton. Hun 
boek bevat 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 niemand 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 emo- 
tionele volwassenheid, 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 zorgvuldig kie-
zen 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 pagina’s,
ISBN: 9789038810980

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.

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



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

Duurzaamheid is hip en toekomstgericht!  
Nu is het moment om de sprong te wagen en te kiezen voor 

de vaste waarde van een lokale overheidsorganisatie.

COÖRDINATOR ACCOUNTANCY
Het financieel meerjarenplan zit in je vingers. Je duidt kritische proces
indicatoren en volgt ze nauwgezet op. Zo breng je risico’s in kaart en plan 
je passende scenario’s. Je kan proactief inspelen op vragen, behoeften en 
trends en herkent relevante signalen uit het werkveld. We verwachten dat 
je de boekhouding van a tot z coördineert en de processen op proactieve 
wijze optimaliseert. Je werkt beleidsvoorstellen en adviezen uit met het 
oog op een kwaliteitsvolle voorbereiding en bijsturing van het beleid. Je 
leidt en coacht een team van vier collega’s. 

ICT-DESKUNDIGE
Als ICTdeskundige beheer je diverse informatica en telecomsystemen en 
netwerken. Je waakt mee over de coherentie van het ICTlandschap, navi
gatie en de gebruiksvriendelijkheid van de toepassingen. Hiervoor vertaal 
je de functionele behoeften van de eindgebruikers naar technische eisen 
en houd je hierbij rekening met de mogelijke impact op de infrastructuur. 
Uiteraard werk je autonoom of projectondersteunend bij de ontwikkeling 
en implementatie van diverse (nieuwe) informaticaprojecten. Je vervult 
beurtelings, samen met je collega’s, een permanentierol via wachtdienst.

PROCESS CONTROL ENGINEER / PROCESS CONTROL 
OPERATOR / PROCESS CONTROL TECHNICIAN  
(master – bachelor – secundair onderwijs)
De verbrandingsinstallatie met energierecuperatie is een onmisbare 
schakel in een circulaire economie. De installatie is 24/7 actief en heeft 
een waaier aan functies nodig in het hele verbrandingsproces, de elektri
citeitsproductie, het warmtenet, de rookgaszuivering en alle processen. 
Je controleert het goede verloop van de ganse verbrandingsinstallatie. Je 
monitort het verbrandingsproces, de elektriciteitsproductie, de rookgas
zuivering … vanuit de controlezaal en ter plaatse en dit in een volcontinu 
systeem (7 dagen werken volgens 3ploegensysteem en 7 dagen thuis). Je 
interpreteert diverse meetwaarden en stuurt de installatie bij. Je beschikt 
over een handson mentaliteit en kleine eerstelijnsherstellingen uitvoeren 
schrikt je niet af. Je draagt de verantwoordelijkheid over de werking om de 
productie en milieunormen te halen.

Harelbeke 
> Coördinator Accountancy
> ICT-deskundige
> Medewerker back-office
> Process Control Engineer /  

Process Control Operator /  
Process Control Technician

> Elektrotechnicus

Moen
> Elektromechanicus
> Garagist vrachtwagens /  

onderhoudstechnicus
> Chauffeur
> Bestuurder zwaar materieel
> Polyvalent medewerker

> Recyclageparkwachter
> Hulprecyclageparkwachter
> Teamleider Sortering 

Surf naar jobs.imog.be en bekijk ons 
uitgebreid vacatureaanbod met alle 

functieomschrijvingen. Solliciteren kan 
via het online sollicitatieformulier. Je kan 

meteen je cv en motivatiebrief meesturen.
hrm@deputter.co
T: +32-3-320.87.87

REKRUTERING VIA MEDIA
EXECUTIVE / DIRECT SEARCH

Deel je onze passie?

Ontdek boeiende vacatures binnen
Transport, Logistiek en Automotive

www.deputter.co/jobs
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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
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