
Wij garanderen onze 
klanten steeds een perfect 

kopje koffie, al 4 generaties 
lang. We selecteren onze 

koffiebonen met de grootste 
zorg, maken uitgebalanceerde 

mengelingen en houden vast 
aan een langzaam brandproces 
volgens traditionele methodes.  
Ook voor onze medewerkers is 

het genieten.

Interesse? 
Stuur je cv naar Koffie F. Rombouts nv, t.a.v.   
Hilde Tack, Antwerpse steenweg 136,  
2630 Aartselaar of mail alles naar  
hilde.tack@rombouts.com

Momenteel zijn we op zoek naar:

DISTRICTMANAGER 
HORECA LIMBURG

Functie: • Goede peoplemanager  
• Eindverantwoordelijke voor de resultaten van 
het depot • Beheren van het werkingsbudget van 
het depot • Feeling hebben met alles wat er binnen 
het horecasegment op de markt beweegt

Profiel: • Een aantal jaren leidinggevende ervaring in 
een externe commerciële functie in de horeca  
• Bachelordiploma • Organisatietalent en ervaring 
in het efficiënt beheren van doelstellingen en 
budgetten • Sterk analytisch-synthetisch georiënteerd 
• Uitstekend Nederlands • Kennis van de gangbare 
softwaretoepassingen • Woonachtig in de regio  
• Met een open vizier in het veld staan, zowel naar 
de klanten als naar de firma en de medewerkers toe

ACCOUNTMANAGER 
NEW BUSINESS LIMBURG

Functie: • Beheer van bestaande en aanmaken van 
nieuwe Rombouts-horecaklanten • Op zoek gaan 
naar nieuwe klanten door actief te prospecteren  
• Ontwikkelen van langetermijnrelaties  
• Resultaatgericht • Verzamelen van zoveel mogelijk 
marktinfo • Correcte administratieve opvolging van 
dossiers, offertes en klanten

Profiel: • Ongeveer 5 jaar ervaring in de verkoop in 
de horeca/FMCG • Flexibel, inlevingsvermogen en 
sterk in het uitbouwen van klantrelaties  
• Gestructureerd, nauwkeurig en zelfstandig  
• Uitgesproken interesse voor al wat er beweegt in 
de horecawereld • Bachelordiploma • Uitstekend 
Nederlands • Woonachtig in de regio

Ons aanbod voor beide functies: • Veelzijdige job 
in vast dienstverband • Degelijke opleiding • Je komt 
terecht in een boeiende werkomgeving binnen een 
lokaal Belgisch familiebedrijf in volle ontwikkeling 

Atelier Alternatief zoekt:

INSTRUCTEUR GROENDIENST 
ZWARTBERG (VOLTIJDS)

Als Instructeur Groendienst maak je deel uit van de sociale werkplaats Ate-
lier Alternatief in Genk, gespecialiseerd in:

• Groenonderhoud bij lokale overheden en socio-culturele organisaties
• Inspecteren, onderhoud en herstellingen van openbare speelpleinen

Je werkopdracht bestaat uit het begeleiden en motiveren van 6-tal mede-
werkers uit de sociale werkplaats tijdens de werkzaamheden.

Wij bieden:
• Contract van bepaalde duur; Voltijds – 36 uur.
  Op regelmatige basis is Alternatief op zoek naar vaste/vervangingsmede-

werkers en krijg je prioriteit bij nieuwe aanwervingen.
• Een uitdagende job met reële verantwoordelijkheden.
• Een aangename werksfeer met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
• Je maakt deel uit van een organisatie met een maatschappelijk doel.

Profiel:
• Je hebt voeling met groenwerk en werkt graag in open lucht.
• Je werkt graag nauw samen in een team.
• Je hebt ervaring en of interesse met het begeleiden van mensen.
• Je kan jouw werk en dat van ander goed organiseren.
• Je bent communicatief en klantgericht.
• Je beschikt voor een rijbewijs type B.
• Voor deze functie is er geen specifieke opleiding of ervaring vereist.

Solliciteren kan via email met CV en motivatiebrief naar 
vacature@alternatiefvzw.be. De selectieprocedure bestaat uit een 
preselectie op basis van CV en een selectiegesprek.

Meer info:
www.alternatiefvzw.be  vacatures
Tonny Mercken 0492/73 53 22 of 
tonny.mercken@alternatiefvzw.be

fineko.be
Toekomstlaan 38, 3600 Genk
+32 89 32 95 60
danny.timmermans@fineko.be

ervaren accountant
fiscaal jurist(e)

VACATURES
VOOR ONZE KANTOREN
GENK - LEUVEN - HASSELT
ZOEKEN WIJ EEN

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)



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.

OPERATIONS & LOGISTIEK MANAGER 
Met een sterke hands-onmentaliteit

De uitdaging: • Je stuurt de productie, de productieplanning, de techniek en het onderhoud 
aan voor de totale goederenstroom van de onderneming, zowel intern als extern • Je bent de 
liaison tussen de operationele mensen en de andere diensten • Je zoekt mee naar oplossingen 
voor operationele en logistieke uitdagingen • Je werkt mee aan en bewaakt budgetten en 
investeringsplannen om de beschikbaarheid en performantie van machines en installaties te 
verbeteren • Als peoplemanager evalueer, motiveer en help je je team groeien • Je werkt nauw 
samen met het hoofd engineering, de verantwoordelijke grondsto� en en de verantwoordelijke 
planning

De perfecte match: • Je beschikt over een hoger denkniveau en hebt meerdere jaren ervaring 
in een leidinggevende rol in een productieomgeving • Je bent een hands-on, inspirerende en 
coachende leidinggevende • Je bent resultaat- en klantgericht, fl exibel en stressbestendig • Je 
bent een echte probleemoplosser • Geen 9-to-5-mentaliteit: je houdt contact met de collega’s 
van de weekend- en nachtploegen • Technische kennis van kunststo� en en de verwerking ervan 
is een pluspunt

Het aanbod: • Een sterk groeiende omgeving van recycling, waar ondernemingszin, initiatief en 
creativiteit gewaardeerd worden • Je kan mee vormgeven aan de strategie en het beleid, op korte 
en lange termijn, en deelnemen aan de besluitvorming • Een aantrekkelijk salarispakket inclusief 
extralegale voordelen zoals een fi rmawagen

De kennismaking
Govaerts Recycling, ook gekend als 
Govaplast, is een familiale kmo, 
gelegen in Alken. Sinds 1995 maken 
ze duurzame producten van 
gerecycled plastic voor uiteen-
lopende toepassingen. Govaerts 
Recycling streeft ernaar om een 
innovatieve koploper te zijn op het 
vlak van productontwikkeling, 
ontwerp en productieprocessen. 
Hun producten van topkwaliteit 
bereiken klanten van over de hele 
wereld. 

Om de groei verder te realiseren, zijn 
we op zoek naar een:

 www.govaplast.com

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
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 functieclassifi catiesystemen 
• 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.

Meer info? Contacteer Philippe Nelissen 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.

CUSTOMER SERVICE
& INVENTORY MANAGER  
De uitdaging: • Je leidt de verschillende customerserviceteams en de aankoopafdeling • Je 
zorgt voor een hoge servicekwaliteit voor de salesafdeling en de eindklanten. Hierbij focus je 
op optimalisaties, kostenreducties en e�  ciëntieverbeteringen • Je staat in voor het dagelijks 
management en de coaching van de customerservice en de aankoopafdeling (14 medewerkers) 
• Je bent verantwoordelijk voor alle inkomende en uitgaande stromen van goederen (KPI’s, 
budget, nieuwe initiatieven) • Je analyseert de bestaande structuren van de logistieke fl ow en 
ontwikkelt oplossingen om de e�  ciëntie en e� ectiviteit van de organisatie te verbeteren • Je staat 
in voor de realisatie van de vooropgestelde doelen (KPI’s) binnen de vooropgestelde deadlines 
• Je verzekert de interne communicatie in het team, maar ook met de andere stakeholders, zoals 
de sales-, fi nance- en kwaliteitsafdelingen • Je rapporteert rechtstreeks aan de Senior Supply 
Chain Manager

De perfecte match: • Min. 5 jaar ervaring met het succesvol leiden van een multidisciplinair 
supplychainteam (customerservice of logistiek), ervaring in aankoop is een plus • Peoplemanager 
die makkelijk kan navigeren in het netwerk van een grote internationale organisatie • Ervaring met 
import, export en douanewetgeving • Goede kennis van het Nederlands en het Engels, Frans en 
Duits zijn een plus • Accurate en analytische probleemoplosser

Het aanbod: • Een uitdagende positie in een internationale omgeving • Een uitgebreid 
salarispakket • Op termijn doorgroeimogelijkheden op basis van je interesse en ambities

De kennismaking
Tosoh Europe maakt deel uit van 
de Tosoh groep, met hoofdkantoor 
in Tokyo, Japan. Wereldwijd telt 
de groep 130 bedrijven en 12.000 
gemotiveerde werknemers. Tosoh 
Europe heeft technologisch leiderschap 
bereikt in de diagnostische markten 
dankzij hun grondige kennis van 
de groeiende klinische vraag naar 
snellere en preciezere diagnoses. 
Ze focussen op diagnostische 
domeinen zoals immunochemie, 
HPLC-gebaseerde diabetesdiagnose, 
thalassemiescreenings en moleculaire 
biologie. Deze zelfontwikkelde en 
hoogtechnologische diagnostische 
systemen worden verkocht en verdeeld 
naar de verschillende verkoopkantoren 
in Europa. Om hun team in het 
Belgische EMEA-verdeelcentrum in 
Tessenderlo te versterken, zoeken we 
een:

 www.tosoh.com

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO



www.waelkens.eu

www.waelkens.eu

www.waelkens.eu

www.waelkens.eu

SALES REPRESENTATIVE B2B
Vertegenwoordiger met sterke salesdrive

De uitdaging: • Verantwoordelijk voor de verdere commerciële uitbouw van de regio 
Antwerpen - Limburg - Vlaams-Brabant • Onderhouden van bestaande klantenrelaties 
en cross-selling • Uitbouwen van de klantenportefeuille door actieve prospectie • Klanten 
adviseren in de samenstelling van hun oplossing, o� ertes uitwerken • Mee uitbouwen en 
opvolgen van pr- en marketingactiviteiten • Meestal op de baan en bij klanten, op vrijdag in 
de kantoren in Oostrozebeke. Administratie kan van thuis uit • Werken met de ondersteuning 
van een professionele interne salesafdeling • Rapporteren aan de mede-eigenaar/
salesmanager

De perfecte match: • Hoger diploma in een commerciële richting of gelijkwaardig door 
ervaring • Enkele jaren saleservaring in een b2b-context. Ervaring als vertegenwoordiger is 
een troef, maar geen must • Gedreven en resultaatgericht • Doorzetter met een passie voor 
verkoop • Commerciële en klantgerichte instelling, gedreven door prospectie en sales 
• Professionele uitstraling als uithangbord van het bedrijf

Het aanbod: • Werken in een dynamische onderneming, een gevestigde waarde in de 
sector, ondersteund door een gemotiveerd team • Een targetgerichte omgeving met de 
nodige zelfstandigheid om je werk te organiseren • Aantrekkelijk salaris, waarbij resultaten 
beloond worden • Extralegale voordelen zoals een fi rmawagen, gsm en tablet

Meer info? Contacteer Tara Valeri op 011 36 10 78                               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
Waelkens NV is een internationaal 
gerenommeerde producent van 
promotiemateriaal. Het 
zwaartepunt van hun activiteiten 
ligt op vlaggen, frames, 
spandoeken, banners en 
gepersonaliseerde kledij. Als 
familiebedrijf staan ze al vier 
generaties lang garant voor 
kwaliteit en innovatie. Met 
vestigingen in België en Roemenië 
hebben ze een brede afzetmarkt in 
Europa en bedienen ze particuliere, 
industriële en openbare klanten. 
Samen met een team van 120 
gedreven medewerkers produceren 
ze dagelijks artikelen die met zorg 
het imago van hun klanten 
uitdragen. Om hun verdere groei te 
stimuleren, zijn we voor hen op 
zoek naar een:

 www.waelkens.eu 

VERKOPER - INTERIEURADVISEUR
Met oog voor kwaliteit en design

De uitdaging: • Interieurdesign is je passie en je zorgt voor een perfecte klantbeleving 
• Je kan goed luisteren naar klanten en vertaalt hun wensen naar creatieve concepten/
oplossingen • Je biedt uitstekende klantenservice door interieuradvies te geven en 
plannen in te tekenen • Je maakt correcte o� ertes en sluit verkopen • Je zorgt voor een 
ordelijke en smaakvolle toonzaal en voor informatie (prijzen, levertermijnen …) die altijd 
correct en up-to-date is • Je volgt de verdere verwerking van je verkopen nauwlettend 
op

De perfecte match: • Je hebt een bachelordiploma interieurarchitect/stylist/designer 
of je bent gelijkwaardig door ervaring • Je bent nieuwsgierig naar de nieuwste 
trends, stijlen en materialen • Je kan zelfstandig werken, maar je bent ook een echte 
teamplayer • Je bent bereid tot weekendwerk

Het aanbod: • Een uitdagende en creatieve job waarin je je talenten kan ontplooien 
• Je komt terecht in een aangename omgeving met ruimte voor initiatief • Je ontvangt 
een aantrekkelijk loon naargelang je ervaring • Je werkt in een familiale sfeer, waarin 
teamwork van groot belang is

Meer info? Contacteer Tara Valeri op 011 36 10 78 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
Interieur Plus, met vestiging in 
Peer, zet de toon in meubel- 
en interieurcollecties. Ze 
brengen de nieuwste trends 
van interieurbeurzen in Parijs, 
Keulen en Milaan tot bij jou. 
Van meubelcollecties tot 
accessoires en verlichting. 

Omwille van de vooropgestelde 
groei kijken we voor hen uit 
naar een:

 www.interieurplus.be 

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



Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Instaan voor onthaal en informatieverstrekking aan kandidaat-huurders, inschrijven op en opvolgen van 
de wachtlijsten

2. Beheren van de volledige administratie van de huurdersdossiers, van contractondertekening tot 
huuropzeg

3. Berekenen van de huurprijs, opvolgen van huurwaarborgen en huurachterstallen
4. Zorgen voor goede communicatie met de huurders en opvolgen van sociale aangelegenheden, 

in samenwerking met externen
5. Actief samenwerken met 3 teamleden en de technische dienst 

Ba
(rechtspraktijk, kmo, 

sociaal werk ...)

Eerste ervaring
met administratie/

wetgeving

Klantgericht Overzicht 
bewaren

Communi-
catief 

(mond/schr)

Verantwoor-
delijk

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERHUURDIENST

Affi niteit met
de doelgroep

Pc-vaardigheden

WOONZO is de sociale verhuurmaatschappij in het zuiden van Limburg, met zetel in Tongeren. WOONZO
bouwt, verhuurt en onderhoudt ± 1.250 sociale woningen voor huurders in 5 gemeenten: Tongeren, 
Borgloon, Heers, Riemst en Voeren. De 15 medewerkers van WOONZO dragen de drijfveer ‘uw thuis, onze zorg’ 
hoog in het vaandel. Dit motto benadrukt dat ze zich blijvend willen engageren om hun huurders meer te bie-
den dan alleen een dak boven hun hoofd. Ze willen hen bijstaan om van hun woning een echte thuis te maken. 
Om dit te realiseren, wordt er door de organisatie veel belang gehecht aan samenwerken, klantgerichtheid, 
flexibiliteit en integriteit. Ter versterking van het team is WOONZO dringend op zoek naar een:

Tongeren 15 medewerkers www.woonzo.be
1.250
woningen

100
jaar

Wat heeft WOONZO u concreet te bieden?

Compleet salaris-
pakket + mooie uur-
en verlofregeling

Korte 
communicatie  -
lijnen

Mensgerichte 
aanpak

Gezonde 
en sociale 
organisatie

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Eline Staelens op 089 30 55 14 of 0475 23 50 15 
tijdens de kantooruren en op weekdagen tussen 19 en 21 u.
of op zondag tussen 19 en 21 u.

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be
Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Aanwerving exclusief 
begeleid door 

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Leiden van productontwikkeling (1 labo-assistent)
2. Ontwikkelen, testen en valideren van recepten (kwartsen, hars, kleurpigment)
3. Instaan voor kwaliteitscontroles en borgen van data
4. Onderhandelen met leveranciers en onderzoeken van nieuwe trends
5. Vormgeven aan de functie van preventieadviseur

Ba/Ma/Ing
chemie

Samen-
werkend

Verant-
woordelijk Nieuwsgierig

R&D MANAGER

Ervaring in beton, cement, 
steenbakkerij

Preventieadviseur 
niveau II

DIRESCO nv is een innovatief groeibedrĳ f dat grote platen in kwartscomposiet produceert en wereldwĳ d 
verdeelt. Kwartscomposiet is samengesteld uit harsen en graniet- of kwartsgranulaten. Beide natuurlĳ ke 
producten worden via een uniek procedé van persen, bakken en oppervlaktebehandeling gebonden tot 
een oersterk materiaal dat de vergelĳ king met diamant doorstaat. Wat DIRESCO uitzonderlĳ k maakt, is 
dat ze in het productieproces enkel harsen gebruiken die uv-bestendig en biologisch zĳ n. Dit maakt hun 
kwartscomposiet uitermate geschikt voor buitentoepassingen, zoals buitenkeukens in de VS. Verder worden 
de platen van DIRESCO gebruikt in keukens en badkamers en voor tafelbladen, wanden, vloeren en trappen 
en zelfs gevelbekleding. De producten zĳ n krasbestendig en vloeistofresistent en verkrĳ gbaar in meer dan 
40 kleuren, waaronder Belgisch blauw hardsteen. DIRESCO is marktleider in de Benelux. Daarnaast wordt 50% 
geëxporteerd, van Amerika tot Australië. Om DIRESCO verder te laten groeien, zĳ n we op zoek naar een gemotiveerde:

Opglabeek 4.000 m2

productie 
per dag

€ 22 mio 
omzet

95 medewerkers www.diresco.be

Wat heeft DIRESCO u concreet te bieden?

Competitief 
salarispakket

State-of-
the-art-
eindproduct

Verant-
woordelijke 
functie

Breed 
taken-
pakket

Financieel 
gezond en 
groeiend bedrijf

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Eline Staelens op 089 30 55 14 of 0475 23 50 15 
tijdens de kantooruren en op weekdagen tussen 19 en 21 u.
of op zondag tussen 19 en 21 u.

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be
Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Aanwerving exclusief 
begeleid door 

Met taken preventieadviseur

Solliciteren kan tot uiterlijk 14 maart 2022 door je sollicitatiebrief,  
cv en een kopie van je diploma te versturen naar de stad Bilzen, 
t.a.v. Personeelsdienst, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen of 
via e-mail naar vacatures@bilzen.be. Raadpleeg de volledige 
functiekaart op www.bilzen.be.

Stad Bilzen is op zoek  
naar M/V/X
Bilzen heeft iets apart. Eigenzinnig maar vastberaden. Hier bekijken we 
de dingen graag anders. We zijn niet de grootste. Ook niet de oudste of 
de chicste. We doen het op onze manier. Met passie, goesting en de 
ambitie om Bilzen elke dag opnieuw biesonder te maken. Daarom zijn 
we op zoek naar een …

●   DESKUNDIGE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN  ●
Graad Bv | voltijds | contractueel | onbepaalde duur
Profiel Je staat mee in voor de ruimtelijke ordening op het 

grondgebied van de stad Bilzen. Samen met je collega’s 
streef je naar ruimtelijke kwaliteit en geef je vanuit je 
expertise adviezen aan collega’s en het beleid over 
omgevingsvergunningen. Je zorgt voor de inhoudelijke en 
kwalitatieve behandeling van omgevingsvergunningsdossiers 
en bewaakt de juiste ruimtelijke, administratieve en juridische 
afhandeling ervan. 

 Je verzekert eveneens de administratieve en informatieve 
dienstverlening aan burgers en professionelen inzake de 
wetgeving ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen. 

 Je combineert nauwkeurigheid en oog voor detail met een 
gezonde dosis creativiteit. Je werkt oplossingsgericht en 
klantgericht. Teamwork, inzet en vakkennis zijn voor ons 
sleutelbegrippen. Kan je jezelf helemaal terugvinden in deze 
omschrijving? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken!

Diploma Je bent in het bezit van een functiegericht bachelordiploma of 
je hebt een algemeen bachelordiploma met minstens 4 jaar 
relevante ervaring. 

Loon Een brutomaandloon (afhankelijk van relevante ervaring en 
anciënniteit) tussen 2.611,43 en 4.400,19 euro, aangevuld met 
extralegale voordelen.

●   EXPERT  
OMGEVINGSVERGUNNINGEN  ●
Graad Av | voltijds | contractueel | onbepaalde duur
Profiel Je staat mee in voor de ruimtelijke ordening op het 

grondgebied van de stad Bilzen. Samen met je collega’s 
streef je naar ruimtelijke kwaliteit en geef je vanuit 
je expertise adviezen aan collega’s en het beleid 
over omgevingsvergunningen. Je vervult de rol van 
omgevingsambtenaar zoals bedoeld in de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. Je volgt zelfstandig complexe 
dossiers betreffende het vergunningenbeleid op en je bent 
de eindverantwoordelijke wat betreft proces en inhoud. 
Je waarborgt een tijdige, deskundige, doelgerichte, 
efficiënte en geïntegreerde behandeling en opvolging van 
omgevingsvergunningsdossiers. 

 Je zoekt naar een zin- en kwaliteitsvol ruimtelijk antwoord voor 
de gestelde probleemstellingen in overleg met architecten, 
bouwheren en het beleid. Je neemt een actieve rol op in de 
visievorming en ruimtelijke planning van de stad. Je werkt mee 
stedenbouwkundige visies uit alsook de vertaling ervan in 
gemeentelijke plannen en verordeningen.

 Je combineert nauwkeurigheid en oog voor detail met een 
gezonde dosis creativiteit. Je werkt oplossingsgericht en 
hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Teamwork, inzet 
en vakkennis zijn voor ons sleutelbegrippen. Kan je jezelf 
helemaal terugvinden in deze omschrijving? Dan ben jij de 
kandidaat die we zoeken!

Diploma Je bent in het bezit van een masterdiploma als architect en 
stedenbouwkundige met minstens 2 jaar ervaring in het 
behandelen van omgevingsvergunningen.

Loon Een brutomaandloon (afhankelijk van relevante ervaring en 
anciënniteit) tussen 3.298,26 en 5.464,39 euro, aangevuld met 
extralegale voordelen.

VACATURE



Aanwerving  
exclusief  

begeleid door 

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

1. Melden van schadegevallen bij de verzekeraar
2. Info verzamelen, deskundige aanstellen, tegenpartijen aanmanen, expertises bijwonen ...
3. Onderhandelen met de maatschappijen i.f.v. de klantenbelangen
4. Lopende dossiers opvolgen, polisvoorwaarden aftoetsen, standpunt van de klant verdedigen bij experten,  
 maatschappijen, tegenpartijen ...
5. Vergoedingen nakijken i.f.v. vrijstellingen, indexaties ...
6. Interactief samenwerken met de afdeling productie en sales

Ervaring met  
b2b-verzekeringen

INDUVER, 30 jaar geleden opgericht als onafhankelijke 
makelaar voor de b2b-markt, behoort tot de INDUVER Group 
met kantoren in Gent, Antwerpen, Heusden-Zolder en 
Brussel en maakt vandaag deel uit van de top 10 van 
Belgische onafhankelijke verzekerings makelaars. INDUVER 
combineert de kracht van een nationale groep met de 
nabijheid en wendbaarheid van een lokale speler. Onze 
specialisten bieden aan de uitgebreide klantenportefeuille, 
met klemtoon op de kmo-markt, een totaal servicepakket.  
Meer nog, INDUVER ontwikkelde eigen, unieke polissen 
waardoor zeer specifieke verzekeringsoplossingen op 
maat van de klant aangeboden kunnen worden. Afspraken 
zijn heilig, contactpersonen zijn dedicated toegewezen en 
groeien mee met de evolutie van de klant. Dankzij deze 
beproefde formule kan INDUVER de bedrijfsleider 
gemoedsrust bieden zodat deze zich ten volle kan 
bezighouden met het ondernemen. Om het kantoor in 
Heusden-Zolder te versterken, zoeken we een:

6.500 klanten

Heusden-Zolder

130 medewerkers Group, 
25 in Heusden-Zolder

1990

€ 3,5 mio omzet

www.induver.be

Wat heeft INDUVER u concreet te bieden?

CRM is  
een troef

Brio- 
software

Transparantie 
is codewoord

Top- 
voorwaarden  
incl. firmawagen

Glijdende uren, 
2d thuiswerk 
mogelijk

Mooie kantoren 
(Mijnsite Zolder)

Brede 
interesse Assertief Stress-

bestendig Klantgericht Beslisser

SCHADEBEHEERDER KMO
Focus op transportsector

Informeren, overleggen of solliciteren? 
Bel Peter Vleeschouwers op 089 30 55 11 of 0479 29 74 75  
tijdens de kantooruren en ’s avonds tussen 19 en 20 u.  
of op zaterdag tussen 11 en 13 u.

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be

Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Ruimte/
zelfstandigheid

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Peter Vleeschouwers op 089 30 55 11 of 0479 29 74 75
tijdens de kantooruren en ’s avonds tussen 19 en 20 u. 
of op zaterdag tussen 11 en 13 u.

Advanced Power Solutions (APS), dat deel uit-
maakt van de Duitse, beursgenoteerde investe-
ringsgroep Aurelius, is Europees koploper in ont-
wikkeling en productie van premiumbatterijen. 
Vanuit de twee productievestigingen (Tessenderlo 
en Gniezno (PL)) wordt geëxporteerd naar meer 
dan 50 landen. Het geautomatiseerde productie-
proces, vertrekkende van grondstoffen en compo-
nenten tot en met verpakte batterijen, verloopt 
grotendeels intern. De laatste jaren is er sterk 
ingezet op de strategische keuze voor de “digitale 
fabriek”, waardoor processen gemakkelijker en 
efficiënter verlopen. Hierdoor kunnen ze maximaal 
tegemoetkomen aan de wensen van de klanten op 
het vlak van kwaliteit en leverbetrouwbaarheid.  
Ook duurzaamheid is een rode draad in de aanpak 
van APS. Met onder meer regenwaterrecuperatie, 
een eigen windmolen en ledverlichting slaagt APS
erin om de plant volledig CO

2
-neutraal te runnen. 

Voor de uitbreiding van het IT-team zoeken we een:
Glijdende 
werkuren

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be

Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Begrijpen en verder optimaliseren van de huidige processen, data en IT-infrastructuur
2. Analyseren van en supporteren bij vragen/behoeften uit de organisatie i.s.m. het IT-team
3. Uitwerken van de vertaalslag van idee tot functioneel design en technische documenten
4. Realiseren van de implementatie: planning, testing, informatie delen, training, eventueel i.s.m. externe leveranciers
5. Instaan voor day-to-day-support en aanspreekpunt voor applicaties en interfaces
6. Deelnemen aan meetings en projectgroepen, actief samenwerken met diverse interne en externe afdelingen

Ervaring in industriële 
geautomatiseerde omgeving

Ba ICT of gelijkwaardig door ervaring

Graag werken in productie, 
maakindustrie

Gestruc-
tureerd

Business 
begrijpen

Samen-
werken

Analytisch

Wat heeft ADVANCED POWER SOLUTIONS u concreet te bieden?

Gevarieerd 
takenpakket

Open-
deurcultuur

Nieuwe functie/
zelfontplooiing

Veel 
contactenCO

2
-neutraal

380 werknemers 

Tessenderlo 

1970

90 miljoen euro omzet

IT-MANUFACTURING ANALYST

MES (PLM / ERP)

3D-tekeningen lezen SterkteleerMateriaalkennis MateriaalkennisZG kennis Excel 3D tekenen

VDL Klima NV maakt deel uit van de VDL Groep, 
een familiale onderneming die uitgegroeid is tot 
een internationale industriële holding. VDL 
Klima is gespecialiseerd in het ontwerpen en 
produceren van industriële warmtewisselaars. 
Klanten zijn grote spelers wereldwijd in secto-
ren zoals scheepsbouw en energieopwekking. 
Het gaat dan niet alleen over gas- of elektrici-
teitscentrales, maar ook over de innovatieve 
industrieën en hernieuwbare energie. Daar-
naast is VDL Klima gespecialiseerd in nieuwe 
producten, zoals vrieselementen voor de voe-
dingsindustrie. Met meer dan 100 jaar expertise 
in warmtetechniek heeft VDL Klima zijn kwali-
teit bewezen. Aan materiaal en productie wor-
den immers de hoogste eisen gesteld. Ook 
nieuwe en goed uitgeruste werkplaatsen, incl. 
cleanroom, en een eigen R&D- en engineeringaf-
deling dragen hiertoe bij. En mede dankzij erva-
ring en vakmanschap kan de klant rekenen op 
een betrouwbare partner en unieke maatwerk-
oplossingen.

www.vdlgroep.com

Werknemers:
Hamont-Achel: 67
VDL Groep: 15.000

1908

Hamont-Achel
VDL Klima: 4 vestigingen 
(B-NL-F-D)
VDL Groep: 106 bedrijven
(19 landen)

PRODUCTIEVOORBEREIDER PRODUCTIE-INGENIEUR
Functie en verantwoordelijkheden Functie en verantwoordelijkheden

1. Analyseren en beoordelen van het toegewezen klantendossier
2. Omzetten van calculatie naar order in het ERP-systeem
3. Plannen van productie in functie van capaciteit en levertermijnen
4. Inkopen van de nodige materialen, reserveren van voorraden
5. Instaan voor administratie en samenstelling van de productiemap

1. Ontwerpen van producten met extra specificaties
2. Ontwikkelen van nieuwe productiemethodes en hulpmiddelen
3. Analyseren en optimaliseren van product en productieprocessen 
4. Meewerken met het Technisch Kenniscentrum in Eindhoven
5. Samenwerken met en kennis overdragen aan interne afdelingen

Gewenste kwalifi caties Gewenste kwalifi caties

Nauwkeurig Interne 
spilfi guur TrekkerGestructu-

reerd LeerbereidInitiatief-
nemer

Projectmatig
werken

Wat heeft VDL Klima u concreet te bieden?

Ing. elektro-
mechanica 

(schoolverlaters 
welkom)

Toekomst-
gerichte 
wereldspeler

Persoonlijke 
ontwikkeling

Glijdende uren
36/38 u.

Ruimte voor 
initiatief

Behulpzaam 
team

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be
Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Eline Staelens op 089 30 55 14 of 0475 23 50 15 tijdens de kantooruren
en op werkdagen tussen 19 en 20 u. of op zondag tussen 19 en 21 u.



We zoeken een enthousiaste leidinggevende!
TEAMVERANTWOORDELIJKE  
VERGUNNINGEN -  
OMGEVINGSAMBTENAAR
Niveau B4-B5 – voltijds (38/38) –  
contractueel bediende – onbepaalde duur

De Stad Peer gaat voor kwalitatief, betaalbaar en duurzaam wonen en onder-
nemen in een groene omgeving. We zijn op zoek naar een toffe collega die de 
trekkersrol op zich wil nemen om samen met het team Vergunningen de goede 
ruimtelijke ordening te bewaken en Peer hiermee te versterken.
Zie je jezelf als een assertief en empathisch persoon met de nodige leiding
gevende vaardigheden? En trekt de uitdaging je aan om binnen dit vakdomein, 
met een team gemotiveerde collega’s aan de slag te gaan? Dan is deze job 
misschien wel iets voor jou!

PROFIEL
■ Je beschikt over minimum een diploma van het hoger onderwijs, bij voorkeur 

in een stedenbouwkundige richting, en minimum 3 jaar relevante beroeps
ervaring.

■ Ervaring in leidinggeven is een pluspunt. 
■ Je beschikt over een klantgerichte houding en hebt oog voor een goede 

ruimtelijke ordening en kansen in het realiseren van doelstellingen bij 
 projectontwikkelingen.  

AANBOD
■ Een boeiende en aangename werkomgeving in een jong en gemotiveerd 

team. 
■ Een salaris in niveau B4B5, met een brutowedde die zich situeert tussen 

3.011,45 euro en 4.490,76 euro. 
■ Maaltijdcheques. 
■ Fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.
■ …

IS DIT EEN UITDAGING VOOR JOU?
Bezorg je sollicitatiebrief samen met je cv en een kopie van je diploma ten 
 laatste op 13032022:
■ schriftelijk aan Stad Peer, Zuidervest 2a, 3990 Peer   
■ of via mail naar solliciteren@peer.be 
De examenprocedure voor deze functie bestaat uit een thuisopdracht, een 
sollicitatiegesprek en een assessmentcenter. 

MEER INFO?
Ontdek alles op https://www.peer.be/vacatures.

HET GEMEENTE- EN OCMW-BESTUUR VAN ALKEN ZOEKEN

1 coördinator technische dienst
voltijds - vast benoemd (A1a-A3a)

administratieve medewerkers 
contractueel - onbepaalde duur (C1-C3)

De aanwervingsvoorwaarden en meer informatie: www.alken.be/solliciteren

Ben je geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatiebrief met CV en kopie van je diploma naar: personeel@alken.be of 
naar Gemeentebestuur Alken, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken. 
Solliciteren kan tot en met 26/03/2022.

Bijkomende info: Greta Boussu, personeelsdienst, T 011 59 06 86.

Alken brouwt aan de toekomst, misschien samen met jou?
www.alken.be 

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

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF

  

Vragen aan vrouwen
Van ‘Jij bent zeker de secretaresse?’ 
tot ‘Ga je minder werken?’.

In hun boek ‘Shit waar je als vrouw mee moet 
dealen - het handboek’ overlopen Marie Lotte 
Hagen & Nydia van Voorthuizen vijftig courante, 
ongepaste vragen of opmerkingen waar je als 
vrouw - ook op kantoor - vaak mee te maken krijgt. 
De oneliners zijn divers, maar voor veel vrouwen 
(helaas) herkenbaar. Van ‘De loonkloof is er door-
dat vrouwen geen ambitie hebben’, ‘Fijn dat je man 
het geld verdient’ en ‘Nette meisjes schelden niet’ 
tot ‘Ben je ongesteld of zo?’ en ‘Wanneer is het man-
nendag?’. Dat laatste wordt vaak gevraagd rond de 
internationale vrouwendag op 8 maart.  (WiVi)

VACATURE

BERINGEN.BE

Stad Beringen zoekt:

 NIEUWE UITBATER VOOR  
CAFETARIA OC DE BUITING 

 Concessieovereenkomst – voorstel indienen  
uiterlijk op 21 maart 2022

Stad Beringen zoekt een concessiehouder voor de cafetaria 
van Ontmoetingscentrum De Buiting. De concessie start 
op 1 mei 2022, de effectieve opening van de zaak zal in 
onderling overleg plaatsvinden. 

De concessievoorwaarden staan gedetailleerd uitgelegd 
in het lastenboek. Dat vind je op www.beringen.be, onder 
de rubriek vacatures.

Vraag je plaatsbezoek aan via jonathan.vaes@beringen.be.  
Het plaatsbezoek gebeurt best voor 17 maart 2022. Daarna 
kan je tot en met 21 maart 2022 een voorstel indienen.

De Belgische Fruitveiling cv (BFV) is de grootste Belgische organisatie 
van fruittelers, met een binnenlands marktaandeel van +/- 50 %.  De 
coöperatieve telt 500 actieve leden.  
De hoofdzetel is gevestigd te Sint-Truiden, midden in één van Europa’s 
belangrijkste fruitregio’s.  De BFV heeft nog afdelingen in Glabbeek 
en Vrasene.
Om ons gemotiveerd team van de technische dienst te versterken, is 
de BFV is op zoek naar 

Allround technieker / Koeltechnieker
Jouw uitdaging 
•  Verantwoordelijk voor het onderhoud en de herstellingen aan 

sorteer- en verpakkingsmachines
•  Uitvoeren van herstellingen en uitbreidingen van infrastructuur 

en nutsvoorzieningen
Jouw profiel
•  Je beschikt over een secundair diploma elektromechanica/on-

derhoudstechnieken .
•  Affiniteit met de tuinbouwsector is een plus
Aanbod
•  Je werkt in een 38-uren werkweek (8-5) maar je bent bereid om 

eventueel in een beurtrol ook in het weekend te werken
•  Een uitdagende job bij een internationale speler
•  Een aantrekkelijk salarispakket, aangevuld met maaltijdcheques
Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met cv naar :
Belgische Fruitveiling CV t.a.v. Annelies Peelos
Montenakenweg 800 - 3800 Sint-Truiden
Tel : 011/69.34.50 - Email: annelies.peelos@bfv.be
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