
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

Interesse?

WAAROM PRECIES JIJ?
Je hebt al saleservaring of verkopen zit in je bloed. Je wil als interne sales je commerciële talenten 
gebruiken om nieuwe & bestaande klanten telefonisch de beste rekruteringscampagne te verko-
pen. Dit vanop kantoor in Zellik en deels van thuis.

WAT DE JOB INHOUDT?
Je neemt telefonisch of via mail contact op met klanten die interesse hebben in een rekruterings-
campagne (bv. via offerte-aanvragen van klanten zelf of de collega’s van telesales, via partners of 
reacties op een marketingmail). 

Dankzij je commerciële flair en je vermogen om de noden van de klant juist in te schatten, zet jij 
deze aanvragen om in effectieve offertes en volg je deze ook verder op tot de uiteindelijke ver-
koop. Je realiseert een meerverkoop waar mogelijk.

Daarnaast heb je ook enkele administratieve taken zoals bestellingen verwerken, service-na-ver-
koop, registraties in ons CRM-systeem, vragen per mail verwerken etc.

WAT OP JE CV STAAT 
is belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. We rekruteren voornamelijk op basis van DNA. Ga jij 
100% voor tevreden klanten? Ben jij empatisch en tegelijkertijd overtuigend? Werk jij vlot en effici-
ent? En ben je een echte teamplayer? Dan heb jij het juiste profiel! 

AANBOD
•  Een job binnen media boordevol uitdagingen bij de op één na meest aantrekkelijke werkgever 

van België (Randstad Employer Brand Research 2020). 
•  Klantencontact uit verschillende sectoren en een gevarieerd takenpakket waarin je ook de ruimte 

krijgt om bij te leren en te experimenteren.
•  Een team met een duidelijke visie, een pak expertise, ambitieuze doelstellingen en waar ook 

ruimte is voor een grap.
•  De meest legendarische teambuildings!
•  Een aantrekkelijk loonpakket met interessante extralegale voorde-

len, een laptop en gsm-abonnement, extra vakantiedagen en een 
uitgebreid flexplan met mogelijkheden tot flexwagen en tankkaart.

Stuur zo snel mogelijk uw cv 
naar Roxanne.DeRyck@jobat.be.
Jobat, Z1 Researchpark 110, 1731 Zellik

Jobat rust op de stevige fundamenten van Jobat.be, de grootste Belgische jobsite 
en de Jobat-krant, een vaste waarde voor rekruteringsadvertenties in de

bekendste kranten van Vlaanderen zoals Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws,
De Standaard, Het Belang van Limburg en zoveel meer.

Nu zoeken wij zelf een

Commercieel Medewerker
om onze interne sales afdeling te versterken. Heb jij een vlotte babbel, 

krijg je energie van samen met je team de commerciële targets te
behalen en wil je werken in een warme omgeving met sympathieke

‘Jobatters’? Dan geloven we dat jij de juiste kandidaat bent!

De vacature
KOHH vzw wenst, met ingang van 1 sep-
tember 2022, een coördinerend directeur 
aan te stellen voor haar scholengemeen-
schap secundair onderwijs.

Het profiel
•  Je bent directeur of adjunct-directeur in 

onderwijs, of je hebt een andere onder-
wijservaring of managementervaring;

• je bent gedreven en flexibel;
•  je bent een ‘people manager’ met stevig 

leidinggevende vaardigheden;
•  je betrekt overlegorganen en partners bij 

de besluitvormingsprocessen; 
•  je waardeert de eigenheid van de 

school; 
•  je toont interesse voor activiteiten van 

school-betrokken partners en instanties 
die het project van de school kunnen en 
willen ondersteunen;

•  je beschikt over de nodige sociale en 
communicatieve vaardigheden;

•  je reflecteert kritisch over je werk en 
bent bereid jezelf waar nodig bij te 
sturen;

•  je bent stressbestendig, flexibel en ook 
buiten de normale schooluren beschik-
baar.

Kandidaatstelling
Kandidaten bezorgen uiterlijk op 14 maart 
2022 via e-mail aan het schoolbestuur van 
vzw KOHH, Viviane Cornelissen, viviane.
cornelissen@kohh.be
- een zo volledig mogelijk curriculum;
-  een tekst waarin je je visie op de functie 

en je motivatie uiteenzet.

De selectiegesprekken vinden plaats na 31 
maart 2022, eventueel gevolgd door een 
externe screening.
Voor meer inlichtingen of een uitgebreide 
functiebeschrijving kan u terecht bij Vivia-
ne Cornelissen, 0494 66 44 67.

aan voor indiensttreding op 1 september 2022  
voor de SG Sint-Martinus in Herk-de-Stad

KOHH vzw werft een 

COÖRDINEREND 
DIRECTEUR

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

  
Zit jij ook in een gouden kooi?
Ruim één op drie werknemers zegt onvoldoende motivatie 
en engagement te kunnen opbrengen. Toch zetten ze de 
stap niet naar een andere job.

Dat blijkt uit rondvraag bij 2.500 
werknemers in België. Dit in op-
dracht van hr-dienstverlener  
Tempo-Team en in samenwerking 
met Anja Van den Broeck , arbeids-
motivatie-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 hui-
dige werkgever zouden verlaten. 
Zowat twee op drie geeft toe dat 
veranderen van job te veel onze-
kerheid met zich meebrengt. 

VAKANTIEDAGEN
Specialisten verwijzen vaak naar 
de gouden kooi. Zo stijgen onze 
lonen met onze anciënniteit en 
bouwen we meer pensioen en va-
kantiedagen op. Kortom, de mate- 
riële aspecten van onze job zijn best 

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

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

Incovo is een vernieuwende afvalintercommunale in Vilvoorde. We staan 
in voor alle aspecten van het afvalbeleid in de streek, onder meer via 
afvalpreventie en -sensibilisering, huis-aan-huisafvalinzameling en het 
beheer van recyclageparken. Samen met zo’n 60 medewerkers zetten 
we ons dagelijks in voor een duurzame, groene en schone regio.

Functie
Het team Uitvoeringen staat dagelijks in voor 
de aansturing van chauffeurs en afvalophalers, 
de begeleiding van medewerkers in de recy-
clageparken en werkplaats en het technisch 
onderhoud van de gebouwen. 
Als technisch coördinator werk je onder leiding 
van de Operations Manager. Je geeft mee 
leiding aan de arbeiders van de werkplaats en 
bent verantwoordelijk voor het gebouwenbeheer 
in al zijn facetten.

Profiel
• Bachelordiploma of gelijkwaardig  
 door ervaring 
• Goede kennis van logistieke processen,  
 arbeidsveiligheid en kwaliteitssystemen
• Basiskennis van vrachtwagenmechanica,  
 elektronica en relevante processen in het  
 beheer van gebouwen en installaties
• Affiniteit met ICT op het niveau van  
 individuele werkposten en datasoftware  
 zoals Excel en Access

Technisch coördinator
Wij zijn op zoek naar een

Aanbod
• Een veelzijdige functie met ruimte  
 voor initiatief
• Een voltijds contract van onbepaalde duur 
• Een competitief verloningspakket met  
 een 13e maand en vakantiegeld
• Relevante beroepservaring (ook in  
 de privésector) wordt in rekening genomen
• Extralegale voordelen zoals maaltijd- 
 cheques (8 euro), groepsverzekering,  
 hospitalisatieverzekering met  
 de mogelijkheid om gezinsleden aan te  
 sluiten, ecocheques (100 euro), fiets- 
 vergoeding of terugbetaling abonnement  
 openbaar vervoer
• Min. 33 vakantiedagen en glijtijdenregeling  
 voor een perfecte work-lifebalance

Interesse?
Bezorg ons je motivatiebrief en cv 
uiterlijk op 17 maart 2022 via  
jobs@incovo.be.  

Heb je nog vragen? Stel ze gerust via 
mail of bel naar 02 255 94 70 (Koen 
Van Camp of Jan Buysse).C. Buyssestraat 5

1800 Vilvoorde

Lokaal Bestuur Hoeilaart 
werft aan:

Je komt terecht in een organisatie die het welzijn van haar mede-
werkers stimuleert via uitgebreide leerkansen, het bevorderen 
van de fysieke en mentale gezondheid en door te werken met ver-
trouwen in elkaar. Dit gebeurt in een leuke werksfeer met interne 
groeikansen en in een professioneel kader.

Interesse?
Stuur je cv + brief ten laatste op 15 maart:
• per mail naar personeelsdienst@hoeilaart.be
• online via www.hoeilaart.be/sollicitatieformulier
• per afgifte aan of per post naar: 
Gemeentebestuur Hoeilaart, 
t.a.v. Personeelsdienst, Jan van Ruusbroecpark z/n, 1560 Hoeilaart.

Waarom werken bij Lokaal bestuur Hoeilaart?
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Wij actief in de sectoren

Voor ons actueel aanbod vacatures kijk op www.deputter.co/jobs



Wij zoeken:

Voor deze functies wordt een werfreserve van 3 jaar aangelegd.

Interesse? 
Zin om ons team te komen versterken? Surf naar www.steenokkerzeel.be/vacatures en stel je ten laatste op vrijdag 11 maart 2022
kandidaat via het online sollicitatieformulier.

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer info, neem dan 
gerust contact op met de Personeelsdienst via 02 254 19 12 
of personeel@steenokkerzeel.be.

Wij helpen jou graag verder!

We verwelkomen graag dynamische en gedreven medewerkers om samen onze ambities waar te maken. Herken jij je ook 
in onze waarden duurzaamheid, digitaal werken en een dynamische werksfeer, waarin medewerkers zich met “goesting” 
inzetten voor hun klanten, voor een vlotte dienstverlening?

Deskundige openbare werken
B1-B3 – voltijds – contractueel – onbepaalde duur
Profi el: bachelordiploma, bij voorkeur in een 
bouwtechnische richting. Indien je niet in het bezit bent van 
een bachelordiploma, dien je relevante beroepservaring 
(5 jaar) aan te tonen en te slagen voor een niveau- of 
capaciteitstest.

Seizoenarbeiders voor de 
gemeentelijke groendienst 
D1-D3 – voltijds – bepaalde duur (01-04-2022 tot 
en met 31-10-2022)
Profi el: geen diplomavereiste. Rijbewijs B, BE of CE is een 
pluspunt.

Ploegbaas openbare werken
D4-D5 – voltijds – contractueel – onbepaalde duur
Profi el: geen diplomavereiste. Houder zijn van een 
rijbewijs B, rijbewijs BE of CE is een pluspunt.

Coördinator bestuurlijke handhaving 
A1a-A3a – voltijds – contractueel – onbepaalde 
duur
Profi el: masterdiploma, bij voorkeur met een juridische 
achtergrond.
Indien je niet in het bezit bent van een masterdiploma, dien 
je relevante beroepservaring (5 jaar) aan te tonen en te 
slagen voor een niveau- of capaciteitstest.

Deskundige communicatie  
B1-B3 – voltijds – contractueel – onbepaalde duur
Profi el: bachelordiploma, bij voorkeur communicatie-
management, marketing, journalistiek …

Deskundige fi nanciën 
B1-B3 – voltijds – contractueel – onbepaalde duur
Profi el: bachelordiploma (bij voorkeur in een boekhoud-
kundige, fi nanciële of economische studierichting …) 
Indien je niet in het bezit bent van een bachelordiploma, 
dien je relevante beroepservaring (5 jaar) aan te tonen en 
te slagen voor een niveau- of capaciteitstest.

Deskundige lokale economie en 
toerisme
B1-B3 – voltijds – contractueel – onbepaalde duur
Profi el: bachelordiploma. Bereid zijn tot weekend-/avond-
werk

Sociaal assistent 
B1-B3 – voltijds – contractueel – onbepaalde duur
Profi el: bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met 
de titel maatschappelijk assistent of je bent in het bezit van 
het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg of 
een daarmee gelijkgesteld diploma.

Wij voeren een personeelsbeleid met aandacht 
voor diversiteit. Je kans om aangeworven te 

worden, hangt niet af van je leeftijd, geslacht, 
afkomst, geloof, geaardheid, handicap …
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