
Vandersanden Group (1925) is een 
toonaangevend en veelvuldig gelauwerd 
familiebedrijf dat Belgische marktleider 
is in de productie en verkoop van 
handvormgevelstenen en in Nederland 
mee leidend is in straatbakstenen. 
Met meer dan 650 miljoen bakstenen 
per jaar zijn ze een van de grootste 
Europese familiebedrijven in hun 
segment. Naast gevelstenen, kleiklinkers 
en ecobaksteenstrips bieden ze ook 
tal van innovatieve geveltoepassingen 
aan. Met meer dan 800 medewerkers 
en 11 productiefabrieken in België, 
Nederland en Duitsland en 
verkoopkantoren in België, Nederland, 
Duitsland, Frankrijk en Engeland, 
realiseert de groep een omzet van ruim 
230 miljoen euro. Vanwege successie 
van de huidige functiehouder, zijn we 
voor hen op zoek naar een:

 www.vandersanden.com

DIRECTEUR COLLECTIEF WELZIJN 
Doorwinterde HR Directeur met een passie voor maatschappelijk  
verantwoord ondernemen
De uitdaging: • Je bepaalt de strategie van collectief welzijn, vertaalt deze naar beleidslijnen en volgt 
de uitvoering hiervan op • Je bent eindverantwoordelijke voor de verwezenlijking van de KSF’s en KPI’s 
van collectief welzijn en fungeert als katalysator voor de ontwikkeling van leiderschap, eigenaarschap 
en de kernwaarden van de groep • Je staat in voor het moderniseren en innoveren van bestaande 
human capital-systemen en -processen • Je geeft leiding aan 2 human capital-managers en bouwt 
mee aan een hecht team van een 11-tal human capital-professionals over de landen heen • Je draagt 
je expertise rond collectief welzijn over aan je human capital-collega’s en ziet toe op de toepassing van 
de kernwaarden en VDSM-leiderschap • Je hebt een actieve rol aan de directietafel en rapporteert 
rechtstreeks aan de CEO

De perfecte match: • Master werk- en denkniveau en aantoonbare, succesvolle ervaring in 
een soortgelijke functie • Kennis van competentiemodellen en functieclassificatiesystemen 
• Gepassioneerd door maatschappelijk verantwoord ondernemen • Ervaring met blue en 
white collars in een internationale setting. Ervaring met een familiale context is een troef 
• Bemiddelend, daadkrachtig en gestructureerd • Open, toegankelijk en vertrouwend ingesteld 
• Charismatische leider

Het aanbod: • Ambitieuze, professionele, maar ook dynamische en informele omgeving, waar 
ondernemerschap en initiatief aangemoedigd worden • De kans om mee je stempel te drukken op de 
visie rond maatschappelijk verantwoord ondernemen • Attractief salarispakket met de mogelijkheid om 
vanuit een managementvennootschap te werken

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Liesbeth Vandenrijt 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.

We zijn ervan overtuigd dat elke medewerker uniek is. Daarom selecteren we kandidaten op basis  
van talent en motivatie, los van leeftijd, geslacht, origine, arbeidsbeperking of andere kenmerken.

AFDELINGSHOOFD BESTUURLIJKE 
HANDHAVING  STATUTAIR 

Het lokale beleid krijgt steeds meer instrumenten ter beschikking om 
overlast en (georganiseerde) criminaliteit aan te pakken via  gemeentelijke 
administratieve sancties (GAS) en andere  bestuurlijke maatregelen.
Je ondersteunt de stad Leuven in haar pioniersrol. Je vindt extra uitdaging 
in de verdere groei van de afdeling en een doeltreffende implementatie 
van de bestuurlijke handhaving in de organisatiestructuur. Lokale en 
bovenlokale samenwerking zijn hierin je drijfveren.
Je  coacht en motiveert het team bestuurlijke handhaving dat valt onder 
de directie veiligheid en preventie. Je  managet en geeft richting aan de 
afdeling zodat de doelstellingen  worden behaald.

Werken voor Leuven? Da’s baanbrekend! Want nergens wordt er zo 
enthousiast en vastberaden samengewerkt aan een nog mooiere toekomst 
voor iedereen. Met een positieve, onbevangen ingesteldheid maken we 
samen het verschil.

Om ons team te versterken zijn wij momenteel op zoek naar een:

INTERESSE? Wil je de uitdaging aangaan? Aarzel dan niet en surf naar 
www.leuven.be/vacatures voor meer informatie en voor het verplichte  
sollicitatieformulier. Solliciteren kan tot en met 23 maart 2022. 

PROFIEL: Je hebt een masterdiploma en de Belgische nationaliteit. Je 
hebt minstens 3 jaar professionele ervaring waarvan minstens 1 jaar in een 
leidinggevende of coördinerende rol. Deze ervaring kan gelijktijdig verwor
ven zijn. Affiniteit met het thema bestuurlijke handhaving is een pluspunt.
Je bent een people manager, houdt ervan om brede samenwerkings
verbanden op te zetten en onderneemt acties om de werking te optimalise
ren. Je stelt prioriteiten en kan een visie voor de lange termijn uitwerken.

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

Zit jij ook in een gouden kooi?

Dat blijkt uit rondvraag bij 2.500 werk-
nemers in België. Dit in opdracht van 
hr-dienstverlener Tempo-Team en 
in samenwerking met Anja Van den 
Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de 
KU Leuven. Bijna de helft van de 
werknemers (4 op 10) geeft aan dat ze 
qua job weinig andere opties zien of 
vrezen problemen te krijgen als ze hun 
huidige werkgever zouden verlaten. 

Zowat twee op drie geeft toe dat veran-
deren van job te veel onzekerheid met 
zich meebrengt. 

VAKANTIEDAGEN
Specialisten verwijzen vaak naar de gou-
den kooi. Zo stijgen onze lonen met onze 
anciënniteit en bouwen we meer pensi-
oen en vakantiedagen op. Kortom, de 
materiële aspecten van onze job zijn best 

oké, maar daarom zijn we nog niet be-
trokken. “Het is belangrijk dat bedrijven 
inspanningen leveren om werknemers te 
binden en te houden”, oppert Anja Van 
den Broeck. “Werknemers moeten zich 
door hun organisatie gesteund voelen. 
Daarnaast is het ook van belang dat 
de waarden van de werknemers in lijn 
liggen met die van de werkgever en dat 
deze altijd zijn beloftes nakomt.”  (WiVi)

Ruim één op drie werknemers zegt onvoldoende motivatie en engagement te kunnen opbrengen. 
Toch zetten ze de stap niet naar een andere job.



Directeur-generaal voor 
het Departement 
Grondregie & Economie 
van de Stad Brussel

Als hoofdstad schrijven we
uw naam in hoofdletters

U (M/V/X) leidt het departement dat het privatief onroerend goed 
en de afdeling economische zaken beheert. Het patrimonium be-
staat uit zo’n 3800 woningen, 400 winkels en ook het Koninklijk Cir-
cus. U ontwikkelt opportuniteiten om het patrimonium verder uit te 
breiden en staat in voor de opvolging van verhuur, beheer en onder-
houd van deze gebouwen op een duurzame wijze. Op economisch 
vlak verbetert u de aantrekkelijkheid van de handelswijken.

U werkt mee aan het beleid, u leidt 
en coördineert de activiteiten van 
de Grondregie met als doel de stra-
tegische doelstellingen te bereiken. 
U verricht prospectie op de woning-
markt, initieert bouw- en renova-
tieprojecten en vertegenwoordigt 
de Stad bij onderhandelingen met 
potentiële partners. Daarnaast stelt 
u de begroting en de rekeningen op 
en maakt u de financiële- en meer-
jarenplannen op. 
Voor het economische luik van de 
functie bevordert u de ontwikkeling 
van kwaliteitsvolle lokale handel.

U bent in het bezit van een master, 
hebt relevante ervaring van ten-
minste 5 jaar in een leidinggevende 
functie van universitair niveau en 
beschikt over een goede kennis 
van bouwtechnieken, overheidsop-
drachten, vastgoedrecht en steden-
bouw. U hebt eveneens een visie op 
de economische ontwikkeling van 
de Stad.

U kan de volledige vacature met 
de missie en gedetailleerde voor-
waarden nalezen op jobs.brussel.
be. Uiterste datum voor de kandi-
daturen: 24/03/2022.

Technologielaan 1
2800 Mechelen

 
www.technopolis.be

Oproep
kandidaten voor 
onafhankelijke 
bestuurders
Raad van Bestuur 
Technopolis NV

Het Bestuur van Technopolis 
NV doet een open oproep tot 
kandidaatstelling voor vier 
mandaten van onafhankelijk 
bestuurder van Technopolis NV.

Als onafhankelijk bestuurder 
van Technopolis NV bepaal 
je mee de strategie van de 
organisatie en draag je bij tot 
de missie van Technopolis.

Kandidaturen worden in 
aanmerking genomen als 
men niet professioneel 
actief is voor het Vlaamse 
Gewest of voor een instelling 
die ermee verbonden is. 

Hoe solliciteren? 
Heb je interesse in deze 
vacature, stuur dan je cv en 
begeleidende motivatiebrief 
naar directie@technopolis.be.

Jouw kandidatuur moet 
ons bereiken uiterlijk 
op 31 maart 2022.  

We garanderen een discrete 
behandeling van je sollicitatie. 

Alle info 
www.technopolis.be/oproep

Wat hebben wij jou te bieden?
• Flexibele en glijdende werkuren

• 35 verlofdagen

• Maaltijdcheques (8 euro) en                 

ecocheques

• Hospitalisatieverzekering en            

fietsvergoeding

Het lokaal bestuur Rotselaar is op 
zoek naar een:  

Bibliothecaris 
 
Voltijds, B4-B5 

Salaris tussen: €3.132-€4.906

Meer info?
rotselaar.be/vacatures

Solliciteren kan 
t.e.m. 13/03/2022

Wat heb jij ons te bieden?
• Je beheert een gevarieerd collectie- en 

informatieaanbod

• Je organiseert het bibliotheekbeleid als 

onderdeel van het vrijetijdsbeleid

• Je geeft leiding aan het team van de 

bibliotheek

Klaar voor één van deze uitdagingen?

Meer info vind je op 
belspo vacatures of 
scan de QR codes.

Het excellentiecentrum voor het 
klimaat is een nieuw opgerichte 
structuur die transversaal werkt aan 
de bestaande federale wetenschaps-
instellingen en de brug slaat naar 
nationale, Europese of internationale 
onderzoekscentra en universiteiten.

De doelstellingen van het klimaat-
centrum zijn als volgt: 
•  Algemene steun verlenen aan 

klimaatonderzoek in alle 
Belgische instellingen. 

•  De samenwerking tussen disciplines, 
rond een coherente onderzoeks-
agenda, bevorderen. 

•  De brug slaan tussen de onderzoeks-
wereld en gebruikers door middel 
van klimaatdiensten.

Het klimaatcentrum werft 
2 directeurs (m/v/x) aan om 
het centrum te leiden:

Zakelijk directeur
De zakelijk directeur is verantwoordelijk voor 
het dagelijks beheer van het klimaatcentrum en 
zorgt ervoor dat het zich richt op de verwezen-
lijking van de strategische doelstellingen.

Wetenschappelijk directeur
De wetenschappelijk directeur geeft leiding 
aan de onderzoekers, bepaalt de onderzoeks-
agenda, zet interdisciplinaire groepen op en 
houdt toezicht op alle wetenschappelijke 
werkzaamheden.

Werk mee aan de oprichting 
van een excellentiecentrum 
voor het klimaat!



PROCUREMENT MANAGER   
De uitdaging: • Je zet het supplier relationship management op en onderhoudt 
het • Je voert commerciële onderhandelingen met leveranciers • Je monitort 
budgetten, analyses en stockrotatie en zet in op digitalisering • Je volgt de 
nieuwste trends in dutyfree • Als lid van het managementteam rapporteer je 
rechtstreeks aan de CEO

De perfecte match: • Hoger diploma in een economische richting en minstens 
5 jaar ervaring • Organisatorisch sterk en een feilloos probleemoplossend 
vermogen • Analytisch, administratief en strategisch sterk, met degelijke kennis 
van financiën • Succesvol onderhandelaar • Peoplemanager • Vlot in het 
Nederlands en het Engels, Frans en Duits zijn troeven

Het aanbod: • Ruimte voor initiatief en ontwikkeling • Fun en drive gecombineerd 
met een warme familiesfeer • Een degelijk salarispakket met aantrekkelijke 
extralegale voordelen en flexibele werktijden

De kennismaking
Sunny Europe is een Duty Free & Travel 
Retail Group, met klanten over de hele 
wereld. Werken bij Sunny Europe betekent 
werken in een groeiende, internationaal 
georiënteerde onderneming en in een 
ambitieus en kleurrijk team dat steeds voor 
nieuwe uitdagingen staat. Deze kmo is 
actief in de ‘maritime retail’ en focust zich 
op een klantenkring ‘out there’, op zee.  
Ter uitbreiding van hun team, zijn wij voor 
hen op zoek naar een gemotiveerde 
en ervaren:

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.sunny-europe.com

GROUP ACCOUNTANT   
The challenge: • Lead monthly financial close across entities of the group • Lead 
implementation of harmonised procedures • Ensure compliance with filing of tax and 
VAT returns as well as other legal requirements • Prepare statutory BE GAAP financial 
statements for local entities • Coach the local accounting team

The perfect match: • 8 years of experience in a similar role • Solid SAP knowledge  
• Able to communicate and work comfortably in English, French and Dutch

PROJECT CONTROLLER   
The challenge: • Responsible for the monthly financial project reporting • Meetings 
with local and international project managers • Close collaboration with local teams to 
ensure full compliance of each entity • Improvement of business processes

The perfect match: • At least 5 years of experience in a similar role • SAP knowledge is 
a plus • Willing to travel 2 or 3 days a month • Knowledge of English, Dutch and French

Offer for both jobs: • An international team passionate about protecting the 
ecosystem • An attractive salary package, a company car and other advantages • A key 
position in the finance team

Introduction
Waterleau (head office in Wespelaar) is a global 
water technology company, committed to protect 
one of our most valuable natural resources: water. 
They provide solutions for water production, 
wastewater treatment and water reuse. They will 
do everything in their power to help industries 
and municipalities reach their sustainable 
development goals. Waterleau has developed a 
portfolio of state-of-the-art water technologies 
and acquired an impressive track record of +2000 
references across all continents. At the moment, 
they are looking for:

More info? Contact Hanne Hooyberghs via 011 36 10 62       www.motmansenpartners.be 
Interested? Apply on www.motmansenpartners.be/ overzicht-vacatures. Motmans & 
Partners are exclusively responsible for the search and selection procedure of these vacancies. 
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 www.waterleau.com

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

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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