
HELPT ELKANDER CVBA is een SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
gevestigd in WAREGEM. Met 12 medewerkers staan wij in voor de verhuring 
en renovatie van een 1300-tal woningen gelegen in Waregem, Wielsbeke, 
Dentergem, Pittem, Tielt en Ardooie. Ter opvolging zoeken wij een:

TECHNISCH MEDEWERKER
PATRIMONIUMBEHEER (ref. 124805)

Je wordt de interne spilfi guur voor alle aanvragen i.v.m. onderhoud en 
herstellingen: • aanspreekpunt voor huurders met vragen omtrent onderhoud 
en herstellingen • aanvragen van o� ertes en toewijzen van externe aannemers 
• planning van de interventies, opvolging en voortgangscontrole • up-to-date 
houden van woninggegevens: EPC, energiescans, keuringen, … • plaatsbezoeken: 
vaststellingen, beschrijvingen bij verhuizingen, …

Profi el: • technisch bachelor of gelijkwaardig door ervaring • minstens initiële 
ervaring in bouwtechniek of technische service • vlot in administratie en 
organisatie • communicatief vaardig • oplossingsgericht.

Aanbod: • verantwoordelijke en autonome job • de dynamiek van een klein 
team met ruimte voor eigen initiatieven • een sociale organisatie • een moderne 

werkomgeving • een goede work-life balance • marktconforme loonvoorwaarden 
volgens barema’s + een aantrekkelijk voordelenpakket.

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

Volg ons opfi www.verdonckbv.be
Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

WOONMAATSCHAPPIJ IJZER & ZEE vzw, 
gevestigd in VEURNE, verhuurt meer dan 
1800 woningen en bouwt jaarlijks een 80-tal 
woningen in de regio Westkust en Noorde-
lijke Westhoek. Ter opvolging van de talrijke 
nieuwbouwprojecten zoeken wij een

PROJECTLEIDER WONINGBOUW (ref. 120902)

In nauwe samenwerking met de diensthoofd projectontwikkeling zal je optreden 
als bouwheer in naam van de woonmaatschappij. Dit omvat: • controle op 
aanbestedingsdossiers, de bestekken, de plannen, etc. • overleg met aannemers 
en architecten • werfvergaderingen en werfopvolging ter plaatse • administratieve 
follow-up: verslagen en (overheids)documenten, communicatie i.v.m. wijzingen en 
meerwerken, … Kortom, je wordt een centrale spilfi guur t.e.m. de oplevering.
Profi el: • master of bachelor in bouwkunde of architectuur • bij voorkeur met 
relevante ervaring in werfopvolging • een proactieve problem-solver met een vlottte 
zelforganisatie • punctueel en communicatief vaardig.

Aanbod: • een zeer autonome en afwisselende functie (tot 50% extern) • een 
professionele organisatie in volle expansie • een vlakke structuur met korte 
communicatiekanalen • een modern HR-beleid met aandacht voor een gezonde work-

life balance • een solide en stabiele werkgever (vast dagwerk, glijdende werkuren) 
• een aantrekkelijk loon + talrijke extralegale en sociale voordelen.

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

Volg ons opfi www.verdonckbv.be
Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

nood aan  
een nieuwe job?

en we pikken je op

AZ Zeno is een ziekenhuis dat uitblinkt in een familiale sfeer.  
Wij werken, nu meer dan ooit, als een sterk team in een prachtige  
en hoogtechnologische nieuwbouw.

Word jij onze held in de zorg als zorgcoördinator geriatrie? 
Versterk jij het team als preventieadviseur? 
Help je onze mensen als VTO-coördinator?  
Of sta je ons bij als ziekenhuisapotheker?

Solliciteren?  
Stuur je cv naar personeel@azzeno.be of bel 
+32 (0)50 534 160. Meer info en ambiance op azzeno.be

bel
0471 01 

7777
ambulance-ambiance.be

  

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)

KLANTENADVISEUR LEXUS (Ref 130201)

professioneel premium verkoper

Na een grondige productopleiding word je het centrale aanspreekpunt voor potentiële kopers 
van ons attractief LEXUS-gamma: • klantenontvangst in de showroom met accent op de klanten-
beleving • oplossingsgerichte aanbiedingen o.a. milieuvriendelijke gamma, uitgebreide diensten 
(verzekeringen, fi nanciering, …) • begeleiding bij de verkoop t.e.m. de afl evering • opvolging van 
bestaande klanten en geïnteresseerde prospects.

Profi el: • leergierig, initiatiefrijk en ondernemend klantenadviseur • overtuigd van een selecte aan-
pak en klantendoelgroep • commerciële spirit (N/F) • focus op klantenservice en -tevredenheid.

2 SERVICE ADVISORS (Ref 130202)

Toyota Roeselare - Lexus Kortrijk

Na een grondige interne opleiding word je een centrale spilfi guur die zal instaan voor de dienst-
na-verkoop: • klantenontvangst • planning van de garageactiviteiten • werkinstructies voor onder-
houd, herstellingen en bijhorende bestellingen (magazijn) • administratieve follow-up o.a. facturatie 
en waarborgen, …

Profi el: • leergierig en klantvriendelijk bachelor of gelijkwaardig door ervaring • vlot organisatie-
talent • communicatief vaardig (N/F) • geboeid door auto’s en techniek.

Aanbod: • een solide familiale KMO met een professionele en jonge spirit • continue investeringen 
in concrete groeiperspectieven • functies met ruime autonomie en korte communicatiekanalen

• competitieve loonvoorwaarden + bedrijfswagen.

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

GROEP VANCAYZEELE is een dynamische, expansieve en familiale
onderneming zowel verdeler van TOYOTA als van LEXUS. In 
West-Vlaanderen beschikken wij over Toyotavestigingen in Ieper, 
Kortrijk en Roeselare en verdelen we Lexus van vanuit Kortrijk
(Lexus West-Flanders bv). Ter versterking zoeken wij

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 

Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

Volg ons opfiExclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner
www.verdonckbv.be

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



WINKELDIRECTEUR - BERTRIX
tweetalig ondernemer N/F - vestiging Bertrix (Ref. 130 301)

Je wordt manager van onze succesvolle vestiging in Bertrix. Hiertoe zal je de leiding nemen over het 
salesteam, de diensten en de logistiek (magazijn, chau� eurs, …) en zal je instaan voor de dagelijkse 
organisatie van de winkel: de winkelinrichting, de prijzen, de bevoorrading, de stocks, de publiciteit, de 
opvolging van collecties, etc. Kortom, je wordt een “hands on” manager (40 werknemers, 10 000 m2) 
in nauwe samenwerking met de collega’s-winkeldirecteurs en het centraal management in Ieper.
Profi el: • commercieel en leidinggevend ondernemer • vlot tweetalig (N/F) • sterke interesse voor 
meubelverkoop • bereid zich te vestigen in de omgeving van Bertrix.

2 KLANTENADVISEURS - IEPER
verkoop meubelen of keukens - vestiging Ieper (Ref. 130 401)

Na een grondige interne opleiding zal je ofwel instaan voor de algemene meubelverkoop (woon- 
en slaapcomfort) of verder opgeleid worden tot gespecialiseerd keukenverkoper (adviesverlening, 
opmaak van ontwerp, o� ertes, …).
Profi el: • leergierig en initiatiefrijk klantenadviseur • vlot in de omgang en service-minded • goede 
kennis van de gesproken Franse taal • bereid tot geregeld WE-werk (telkens op zaterdag of zondag).

Dit is wat CRACK te bieden heeft: • nieuwe kansen voor wie een carrièrewending wenst • een 
to� e en dynamische werkomgeving waarin je inzet primeert • een hecht personeelsteam dankzij 
een no-nonsense familiale teamspirit • een expansieve groep met een solide fi nanciële basis 

• uitstekende loonvoorwaarden + bonus + voordelen.
Voor de winkeldirecteur: bedrijfswagen en mogelijkheid tot huisvesting in Bertrix.

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

CRACK MEUBELEN & KEUKENS is reeds 50 jaar een succesverhaal 
in de Belgische grensregio met ruime winkels in Ieper, Dottignies en 
Bertrix en een performante webshop. Ter versterking en opvolging 
zoeken wij

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner
Volg ons opfi www.verdonckbv.be

WAREHOUSE SUPERVISOR
organisatorische spilfi guur (ref 9 334)

Als rechterhand van de operations manager zal je instaan voor de praktische organisatie 
van alle in- en  uitgaande magazijnactiviteiten (meerdere magazijnen, 15 magazijniers).  Dit 
omvat: • de taakverdeling voor de magazijniers • instructies en coaching op de werkvloer 
• bewaking van de planning en de voortgangscontrole • voorbereiding van bewerkingen 
o.a. etikettering • administratieve registraties o.a. stocks, wijzigingen, … • verbeteracties, 
personeelsopleiding en opvolging van procedures (o.a. veiligheidsinstructies).
Profi el: • praktisch leider uit een productie- of logistieke omgeving • gezond redeneer-
vermogen en inzicht in magazijnorganisatie • leidinggevende ervaring op de werkvloer
• respectvolle omgang en communicatie • ervaring met hef- of reachtruck is een pluspunt.
Aanbod: • een interne spilfi guur in een uitdagende werkomgeving met veel afwis-
seling • een mensgerichte  teamspirit • een aangename en nette werkomgeving • een 
fors investeringsprogramma in unieke magazijnen • een professionele organisatie en 
dito werkmiddelen (WMS-software) • een solide familiale KMO met lokale verankering 

• een attractief salaris + voordelen.

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

DENY bvba , met hoofdzetel in MENEN (LAR Transportcentrum), 
is een sterke logistieke partner in transport, opslag en distributie
voor diverse sectoren en een gespecialiseerde opslag van
chemicaliën. In het kader van de verdere expansie en profes-
sionalisering wenst het management zich te omringen met een

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

Volg ons opfi
Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

www.verdonckbv.be

HR-CONSULTANT (ref 124 410)

Na een korte introductie word je in nauwe samenwerking met de bestuurders verantwoordelijk 
voor de psychologische screenings & assessments:
• praktische organisatie
• afname psychologische testen en assessment centers
• interviewen van kandidaten
• verwerking resultaten en diagnosestelling
• opstellen van psychologische adviesrapporten
Daarnaast zal je mee rekruteringsdossiers A-Z beheren en sta je o.a. in voor het evalueren van 
kandidaten en rapportage naar onze opdrachtgevers.

Profi el: • master met psychologische of economische background • communicatief en fl exibel 
ingesteld • goed diagnostisch inzicht • interesse om zich als expert te ontplooien.

Aanbod: • inhoudelijk uitdagende job • veel afwisseling in opdrachtgevers en sollicitantenprofi elen 
• een kantoor met een gedegen reputatie en expertise in psychologische screening & assessment

• werkdagen en uren bespreekbaar • stimulerende salarisvoorwaarden.

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

Interesse? Richt je kandidatuur naar o�  ce@verdonckbv.be 
Meer info? Maarten Ghesquiere, Bestuurder,  056 53 11 80

Volg ons opfi www.verdonckbv.be

VERDONCK PROFESSIONAL PARTNERS bv is 
bij bedrijven, not-for-profi t organisaties en lokale 
overheden gekend als een betrouwbare partner 
in psychologische screening, personeelsselectie 
en potentieel-beoordeling. In het kader van 
een strategische groeivisie zoeken wij voor ons 
kantoor in MENEN ter versterking een:

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF

Goesting in de match 
van jouw leven? 
Goesting in de match 
van jouw leven? 

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

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?



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

Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

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

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. 

Gemeente Zedelgem is een levendige, warme en zeer groene gemeente in 
regio Brugse Ommeland en zet zich met hart en ziel in voor onder meer een 
ondernemersvriendelijk klimaat in haar gemeente. 

Zedelgem zoekt twee toff e collega’s:

Deskundige lokale economie  
halftijds voor onbepaalde duur, niveau B1-B3

>
Je staat in voor de uitwerking, coördinatie, planning en uitvoering van een beleid 
dat aansluit bij de economische situatie.

Deskundige omgeving   
voltijds voor onbepaalde duur, niveau B1-B3

>
Je staat mee in voor  het opvolgen, behandelen en adviseren van diverse materies 
die op de dienst omgeving aan bod komen (voornamelijk ruimtelijke ordening, 
daarnaast ook  milieu, kleinhandel, natuur …).

Jouw profi el 
• Je bent in het bezit van een 

bachelordiploma. 
• Je hebt een sterke affi  niteit met 

het werkveld. 
• Je kan goed plannen en organiseren 

en je hebt zin voor initiatief.
• Je kan goed samenwerken en 

netwerken.
• Je hebt een resultaatgerichte 

ingesteldheid.

Wij bieden
• Een functie met een gevarieerde en 

uitdagende jobinhoud.
• Een marktconform salaris (wedde-

schaal B1-B3) aangevuld met 
maaltijdcheques (8 euro), een 
hospitalisatieverzekering, een 
bijdrage 2de pensioenpijler (3% van 
de brutowedde) en een tussenkomst 
woon-werkverkeer bij gebruik 
openbaar vervoer en/of fi ets.

Interesse?
Kandidatuurstellingen met je motivatie, vergezeld van cv en kopie diploma, moeten 
uiterlijk op 13 maart 2022 voor deskundige omgeving en uiterlijk op 20 maart 2022 
voor deskundige lokale economie ingediend worden via de link op onze website: 
https://zedelgem.hr-technologies.com/front/nl/vacancies. 
Meer uitgebreide informatie over de functie-inhoud en de selectieprocedure verneem 
je via www.zedelgem.be (Vacatures) of mail naar personeel@zedelgem.be. 
Er wordt een werfreserve aangelegd geldig voor drie jaar.
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