
 
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!

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

Lokaal bestuur Haaltert zoekt
Administratief medewerker  
Muziekacademie C1-C3
Kinderbegeleider in de  
Buitenschoolse Kinderopvang
Deskundige Personeel en  
Secretariaat B1-B3
Deskundige Aankopen en  
Contractbeheer/Sanctionerend  
Ambtenaar B1-B3  

Interesse ?
Meer vacatures en info vind je op onze website 
www.haaltert.be/vacatures  

Job in Haaltert|



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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF

Als kind al had de juf een boontje voor jou. Hoe kon 
het ook anders? Huiswerk was altijd netjes gemaakt. 
Opdrachten waren (ruim) op tijd af. Je schoolbank 
was een toonbeeld van orde. En in de klas werkte je 
enthousiast mee. Die e�  ciëntie! Dat dynamisme! Ze 
waren er toen al. Geen wonder dat jij ook vandaag 
het toonbeeld bent op kantoor. Collega’s en klanten 
dragen jou op handen. En terecht.  

Goesting in een 
administratieve job 
op de eerste rij? www.asap.be/nl/jobs/

administratie-onthaal

CHECK:

Zin in een
TOPJOB IN 
ADMINISTRATIE? 

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! VACATURES

Stuur je cv naar
linde.verhulst@azgorieux.be
of bezoek www.hrglorieux.be

vzw werken glorieux ronse zoekt 
verpleegkundigen (m/v) voor:

• GERIATRIE
• KRITIEKE DIENSTEN (spoed, IZ)

• INWENDIGE GENEESKUNDE
• OPERATIEKWARTIER
• DIALYSE
• REVALIDATIE

• PAAZ
• PIJNKLINIEK
• HEELKUNDE
• OUDERENZORG
• MOBIELE EQUIPE

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



Deze functie wordt exclusief behandeld door Aanwervingshuis.
Kortrijksesteenweg 1099, 9051 Gent 
www.aanwervingshuis.be | 09 310 83 39

Info & solliciteren: kato@aanwervingshuis.be

Commercieel Directeur
met kennis van marketing

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor de omzet en het managen van de business-
units en stuurt daarbij 10 internationale sales, 7 marketeers en 4 sales assistants aan
• Je vervult een belangrijke rol in de internationale ontwikkeling en groei van de 
onderneming waarbij je rekening houdt met de steeds evoluerende markten • Je coacht
zowel het marketing- als salesteam en weet hen te motiveren, inspireren en stimuleren tot 
goede resultaten • Je zet de jaarlijkse marketingstrategie uit en gaat deze vertalen naar 
een online en offl  ine marketingplan • Je werkt in tandem met de algemeen directeur qua 
visie en strategie in het commerciële luik.

Profi el: • Je bent een echte peoplemanager en bent een commercieel-organisatorisch
talent • Je bent bereid om occasioneel buitenlandse verplaatsingen te maken binnen 
Europa • Je staat bekend als een motiverende, inspirerende coach die daarnaast 
analytisch en empathisch te werk gaat en die een geboren leider is • Je bent 
ondernemend, resultaatgericht en hebt sterke feeling en/of ervaring met marketing.

Nûby EMEA gelegen te Evergem (www.nuby.be) zet zich sinds 1992 in om kwalitatieve 
en innovatieve producten aan te bieden. Het Nûby-gamma dekt voeding, verzorging, 
spelen, bad- en kinderkamer en heeft gepatenteerde innovatie in al haar categorieën. Hun 
aanzienlijke investering in onderzoek, ontwerp en innovatie maakt van Nûby de speler 
op vlak van technologie en design. Om hun team te versterken zijn zij op zoek naar een 
strategische (m/v):

Aanbod: New Valmar of Nuby EMEA staat gekend voor zijn dynamische werkomgeving
en open communicatie waar teamwork en groepscohesie de sleutelwoorden zijn.
In jouw functie krijg je heel wat kansen en groeimogelijkheden en kan je het verschil 
maken. Je kan genieten van een mooie verloning aangevuld met tal van extralegale 
voordelen, waaronder een firmawagen. Je komt terecht in een internationaal actieve 
firma die ieder jaar verder blijft groeien. 
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Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

Bezoek onze jobbeurzen.
Ontmoet tientallen werkgevers op één dag, 
op één locatie, bij jou in de buurt.

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
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