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

Een job 
in de media?

Mediahuis verwacht je!

Mediahuis blijft uitbreiden… 
Word jij onze nieuwe collega?

Enthousiast, scherpzinnig en kort op de bal: 
onze 4.045 medewerkers maken elke dag het 
nieuws. Daarom zetten we mee de toon in 
België, Nederland, Ierland en Luxemburg met 
onze kranten, online platforms, radio en tv. En 
we blijven stevig groeien: Mediahuis zwaait 
haar deuren wijd open voor nieuw talent. 

Business Analist Shared Services |  Product Owner Finance | Full Stack Developer 
Scrum Master | Product Owner Business Automation Services | Product Owner Customer Care 

Product Owner Acquisitie & Onboarding | Junior Controller | Schrijvend Redacteur (GVA) | Account Advisor (Jobat)   

  

   

Ontdek ze op onze jobsite   www.mediahuis.be/jobs

Zit jouw droomjob erbij?

Operations Offi cer e-Commerce  |  Data Visualisator De Standaard  |  Business Analist Editorial
Grafi sch Vormgever Het Nieuwsblad  |  Scrum Master  |  Project Manager

Content Creator Het Nieuwsblad  |  Product Owner  |  Tijdelijke IT Management Assistant

Solliciteer hier!

Als medewerker van Voka – Kamer van Koophandel werk je tussen, met en voor onder-
nemers. Je helpt hen vooruit, brengt hen met elkaar in contact en proeft elke dag van de 
passie voor ondernemerschap. Geen enkele werkdag is hetzelfde. Je werkomgeving is een 
inspiratiebron. 

Kom jij ons team versterken als:
Coach start-upbedrijven
In deze functie ondersteun en coach je startende ondernemers van bij het prille idee tot bij 
hun snelle groeitrajecten. Je begeleidt hen, schakelt experten in, organiseert inspiratieses-
sies, … Je beschikt over een breedgeoriënteerd bachelor- of masterdiploma en je bent gebe-
ten door het ondernemerschap met een brede interesse in de leefwereld van ondernemers. 
https://vacatures.voka.be/nl/vacature-coordinator-start-upbedrijven 

Medewerker exportdienst
Na je opleiding en examen mag je jezelf mandataris Certificaten van Oorsprong noemen. Je 
handelt dan dagelijks snel en correct een stroom van exportdocumenten af. Controleert deze 
op juistheid en geeft eerstelijnsadvies aan klanten. Nauwkeurigheid is je tweede natuur en je 
bent een kei in administratie. 
https://vacatures.voka.be/nl/vacature-medewerker-exportloket 

Eventmedewerker 
Tuinfeestje in Zoo Antwerpen, eindejaarsparty in Sint-Niklaas, een congresje hier en een 
internationale bezoeker daar. Jij draait er je hand niet voor om dit alles rimpelloos te organi-
seren samen met ons al fantastische eventteam. 
https://vacatures.voka.be/nl/medewerker-events

Wat bieden we jou in ruil?
Vanzelfsprekend een competitief salaris, een vast en voltijds contract, ook 
maaltijd- en ecocheques, een hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en bijkomen-
de pensioenopbouw. Bij ons krijg je ook een volwaardige telewerkvergoeding omdat je 
minstens vijf dagen per maand thuis werkt. We bieden ook heel wat opleidingen aan om 
het beste in jou naar boven te halen en uiteraard ook heel wat leuke teamevents. Wat nog 
meer? Dat vertellen we je liever persoonlijk….

Word jij onze collega?
Stuur vóór 15 maart 2022 je motivatiebrief én CV naar Katrijn De Lie, 
hr-manager (katrijn.delie@voka.be) of solliciteer via 
https://vacatures.voka.be/nl?tag=Antwerpen-Waasland 

Telewerk roept pesten op kantoor geen halt toe
Het aantal gevallen rond pestgedrag op het werk daalt niet, en verplaatst zich zelfs naar de digitale sfeer. De belangrijkste 
vormen van pesten zijn informatie achterhouden, roddelen en herhaaldelijke opmerkingen over een vergissing.

Dat blijkt uit een bevraging van Idewe, een 
externe dienst voor preventie en bescher-
ming op het werk, bij bijna 40.000 Belgische 
werknemers. Hieruit blijkt dat 6,4 procent van 
hen in 2021 pestgedrag ervaarde tijdens de 
laatste zes maanden. Dat is geen daling in 
het aantal effectieve dossiers rond pesten.
Toch zijn collega’s hier eerder de oplossing 

dan de bron, benadrukt Lode Godderis, CEO 
van Idewe. “Geroddel, beledigingen en uit-
sluiting zijn gedragingen waar je ook als 
niet-betrokken werknemer doorgaans signa-
len van opvangt. En dan kan je steun bieden 
aan het slachtoffer, pesters op hun gedrag 
aanspreken of zelfs het topic bespreekbaar 
maken met de werkgever”, stelt Godderis die 
aangeeft dat de juiste keuze hierbij afhanke-
lijk is van je eigen karakter, de situatie én van 
de wensen en het welzijn van het slachtoffer.

MANNEN
Opvallend is dat mannen vaker pestgedrag 
rapporteren dan vrouwen. Dat komt deels 
door hun type werk en de sector waarin ze 
actief zijn. Mannen zeggen specifieke types 
pestgedrag beduidend frequenter te erva-
ren dan vrouwen, zoals ‘informatie die wordt 
achtergehouden’ (47% mannen tegenover 

38% vrouwen), ‘herhaalde opmerkingen over 
vergissingen’ (32% tegenover 24%) en ‘on-
aangename grappen uithalen’ (14% tegen-
over 6,5%).” 
Op leeftijdsvlak tenslotte zijn er minder gro-
te verschillen, al blijken mensen jonger dan 
45 wel iets meer pestgedrag te ervaren dan 
45-plussers.  (WiVi)

VAAK VOORKOMEND PESTGEDRAG
(in procent bij werknemers die pestgedrag ervaarden)

1.
Informatie achterhouden die het werk bemoeilijkt
(42,7 procent heeft er minstens af en toe last van)

2. Roddelen (42,1 procent)

3.
Herhaaldelijke opmerkingen maken over een vergissing 
(28,1 procent)

4. Uitsluiting (17,2 procent)

Bron: Idewe, 2022



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

Heb jij een
rijbewijs C?

 Met de C van …   
 carrière met toekomst. 

Solliciteer nu.

Hey,

Kunnen we eens prateneens praten??
‘k Zag precies interesse ‘k Zag precies interesse 

in je blik. En toegegeven, in je blik. En toegegeven, 
ik zie jou ook wel zitten. ik zie jou ook wel zitten. 

in je blik. En toegegeven, 
ik zie jou ook wel zitten. 

in je blik. En toegegeven, in je blik. En toegegeven, 
ik zie jou ook wel zitten. 

in je blik. En toegegeven, 

Wie weet is er tussen Wie weet is er tussen 
ons wel 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 wel 
een mooi verhaal

worden wij samen wel 
een mooi verhaal

worden wij samen wel 
.

Ik hoor het wel, is dat oké?
Zoek me online even op,

ik sta op jobat.be
 even op,

jobat.be
 even op,

Je toekomstige job

Vind jouw klik 
op jobat.be

Goesting in de match 
van jouw leven? 

Een ruzie onder pubers? Een moeilijke studiekeuze? 
Belangrijke levenskeuzes voor de boeg (zo leek het 
toch op dat moment)? Vrienden konden altijd al bij 
jou terecht voor een luisterend oor én advies. Want jij 
voelt aan wat mensen nodig hebben. Toen al. En nu 
nog steeds. Talenten aan een job helpen die hen op 
het lijf geschreven is, is dan ook een job die op jouw 
lijf geschreven is. Als HR-consultant kan jij he-le-maal 
jezelf zijn.

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

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?



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.

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:

 www.sunny-europe.com

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

PROCUREMENT MANAGER
 
De uitdaging: • Je zet het supplier relationship management op en onderhoudt het • Je  
voert commerciële onderhandelingen met leveranciers • Je analyseert de budgetten  
• Je volgt de stockrotatie nauwgezet op d.m.v. actief SKU (management per assortiment)  
• Je zet in op digitalisering in de hele afdeling • Je volgt de nieuwste trends op in dutyfree 
• Je begeleidt je team door een feedbackcultuur te introduceren i.s.m. de hr-manager • Je 
voorziet coaching en opleiding en respecteert de work-lifebalans en workload • Je toetst je 
realisaties en beslissingen aan de positieve impact op het harde leven van onze klant op zee  
• Als lid van het managementteam rapporteer je rechtstreeks aan de CEO

De perfecte match: • Hoger diploma in een economische richting • Min. 5 jaar aankoop-
ervaring, bij voorkeur in de retail van FMCG en luxeproducten • Sterke organisa torische 
vaardigheden en een feilloos probleemoplossend vermogen • Analytisch, administratief sterk 
en strategisch meedenken met de bedrijfsleiding • Degelijke kennis van financiën  
• Assertief en communicatief • Succesvolle onderhandelaar • Peoplemanager • Perfecte 
beheersing van het Engels. Een goede kennis van het Frans is wenselijk. Kennis van het Duits 
is mooi meegenomen

Het aanbod: • Een zeer uitdagende functie in een snelgroeiend bedrijf met internationale 
ambities • Je krijgt de nodige ruimte voor initiatief en ontwikkeling • Je maakt deel uit 
van een team dat fun en drive combineert met een warme familiesfeer • Een degelijk 
salarispakket met aantrekkelijke extralegale voordelen en flexibele werktijden

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

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF

Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

www.asap.be/nl/jobs/bouw

CHECK:
Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

Zin in een 
TOPJOB IN DE BOUW?

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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