
  
Vrouw verdient 5 procent minder
Gemiddeld verdienen vrouwen 5,3 procent minder per uur 
dan mannen. Al jaren geldt: hoe ouder, hoe groter het loon- 
verschil. Al is er ook goed nieuws.

De loonkloof tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers loopt op 
van 3,4 procent tussen 25 en 34 
jaar tot 8,9 procent voor de leeftijds-
groep 55-64 jaar. Dat is het resultaat 
van de berekening van de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen, ge-
harmoniseerd op Europees niveau, 
voor het jaar 2020. De cijfers komen 
van het Belgische statistiekbureau 
Statbel.
Toch is er ook goed nieuws voor ons 
land. Om te beginnen doet België 
het beter dan de meeste andere 
Europese landen als het gaat om ge-
lijke uurlonen voor vrouwen en man-
nen. De gemiddelde loonkloof op 
Europees niveau bedraagt namelijk 
13 procent. Alleen Luxemburg (0,7%), 
Roemenië (2,4%), Slovenië (3,1%), 
Italië (4,2%) en Polen (4,5%) doen het 
beter.  Maar Duitsland (22%) doet 

het bijvoorbeeld veel slechter dan 
België. Bovendien is sinds 2010 de 
loonkloof in België gedaald: in 2010 
lag die volgens Statbel nog op 10,2 
procent. Het Europese gemiddelde 
is in veel mindere mate gedaald: van 
15,8 procent in 2010 tot 13 procent in 
2020.  (WiVi)

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

Volgende week in Jobat:
werken in de chemie-
en pharmasector 

Lokaal Bestuur Ternat 
zoekt 8x treff end talent (m/v/x)
Klaar voor een nieuwe uitdaging waar je écht je stempel op kan drukken? 
Ternat heeft  momenteel verschillende openstaande vacatures. Ontdek je 
toekomsti ge job en wie weet verwelkomen we je binnenkort in het team van 
ons lokaal bestuur. 

• Deskundige duurzaamheid en lokale economie – B1-B3
Heb jij een hart voor duurzaamheid en een hoofd voor ondernemen? In deze 
job combineer je jouw talenten bij de uitbouw van het ondernemingsloket én 
ons beleid rond duurzaamheid, energie en de SDG’s. Je bachelordiploma helpt 
je op weg.

• Deskundige klimaat – B1-B3
Wil jij meewerken aan een klimaatbestendig Ternat en heb je een 
bachelordiploma op zak? Dan is het lokaal bestuur naar jou op zoek! Met je 
communicati evaardigheden draag je jouw experti se breed uit binnen en buiten 
de organisati e.

• Jeugdconsulent – B1-B3
Wil jij mee het gemeentelijk vrijeti jdsbeleid vormgeven; ook voor kinderen en 
jongeren? Als jeugdconsulent draag je zeker je steentje bij. Van communicati e 
tot organisati e en van jongerenwerking tot administrati ef werk voor de dienst 
Vrije Tijd.

• Maatschappelijk werker – B1-B3
Ben jij empathisch en deskundig in alles wat je doet? Dan ben jij de aangewezen 
kandidaat voor de rol van maatschappelijk werker! In deze functi e sta je elke 
dag in voor een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening binnen het 
Sociaal Huis.

• Deskundige parti cipati e – B1-B3
Beschrijven ‘organisati etalent’ en ‘sterke communicator’ jou perfect? Als je 
bovendien ook nog eens oog hebt voor diversiteit én een bachelordiploma 
kan voorleggen, verwelkomen we je graag als deskundige parti cipati e in ons 
groeiende projectt eam. 

• Deskundige bibliotheek – B1-B3
Zet jij je met hart en ziel in om je boekenliefde te delen met elke inwoner 
van Ternat? Van informeren tot inspireren: als bibliotheekdeskundige kan je 
je ei kwijt. Je bouwt zo ook mee aan de collecti e gedrukte en audiovisuele 
materialen.

• Technisch assistent groen – D1-D3
Is groen helemaal jouw ding? Kom bij het team en zet je talenten in voor 
duurzame ontwikkeling, urbanisati e, werken en nutsvoorzieningen binnen 
Ternat. Dankzij je technische kennis kunnen we op je rekenen voor o.a. 
onderhoud en ondersteuning.

• Technisch assistent sportcomplex – D1-D3
Ben jij een fl exibele teamspeler? Draag bij aan de (sport)cultuur van Ternat 
vanuit de basis door je in te zett en voor kleine herstellingen, evenementen en 
onthaal. Dankzij je vlott e babbel komen zowel klanten als collega’s graag bij je 
aankloppen.

INTERESSE IN EEN VAN DEZE VACATURES?

Solliciteer dan voor je favoriete functi e via ccselect.probisgroup.be/vacatures. 
Dit kan tot en met 3 april 2022 door ons je moti vati ebrief, cv, kopie diploma en 
recent uitt reksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud) te bezorgen. 
Er wordt een wervingsreserve van twee jaar aangelegd. Tot snel, in Ternat!

Diletti, het netwerk geestelijke 
gezondheids zorg voor volwassenen, is 
actief in de regio Vlaams-Brabant Oost. Graag 
verwelkomt het netwerk je als onze nieuwe

LOKALE COÖRDINATOR 
psychologische zorg in de eerste lijn
Het uitgangspunt van deze eerstelijnspsychologische functie is de 
kortdurende, laag drempelige en oplossingsgerichte hulpverlening voor 
mensen met een verhoogd risico op of een beginnende psychische klacht.

Onze nieuwe lokale coördinator wordt een ambassadeur en vormt 
een brug tussen de GGZ-netwerken en de lokale multidisciplinaire 
samenwerkingsverbanden. Daarnaast beschikt de nieuwe coördinator 
over expertise op het niveau van project-, proces-, strategisch en 
changemanagement.

De coördinator staat in voor de uitbouw van deze functie, in samenwerking 
met alle partners binnen het werkingsgebied van het Diletti-netwerk. 

• Uitdagende nieuwe functie voor kandidaten met ervaring
• Aangepaste arbeid- en loonsvoorwaarden voorzien
• Onbepaalde duur: voltijdse of 80%-tewerkstelling is mogelijk

Voor meer informatie: www.diletti.be

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



Aanbod
• Statutaire aanstelling, voltijds.
• Bezoldiging volgens salarisschaal B4-B5: min. brutomaandsalaris = 3011,45 euro (0 jaar 

ervaring), max. brutomaandsalaris = 4490,76 euro (23 jaar ervaring). Alle relevante ervaring 
wordt meegerekend.

• Maaltijdcheques (€ 8,00), gratis hospitalisatieverzekering (basispremie), fietsvergoeding 
of terugbetaling abonnement openbaar vervoer voor woonwerkverkeer, flexibel uurrooster, 
gunstige vakantieregeling.

Profiel
• Je hebt een bachelordiploma.
• Je hebt een uitgesproken interesse in ruimtelijke ontwikkeling en je ziet de uitdaging om 

samen met milieu, openbare werken en omgeving de mobiliteit op het grondgebied te ont-
wikkelen. 

• Je beschikt over technische achtergrond door opleiding of ervaring en bent bereid om de 
nodige opleidingen te volgen, onder meer in verkeerskunde, om waar nodig je kennis bij te 
schaven.

• Je kan zelfstandig werken waarbij je objectieven kan stellen, projecten leidt en verantwoorde-
lijkheid opneemt, maar bent ook een teamplayer die graag met collega’s aan projecten werkt.

• Je kan vlot werken met Microsoft Office pakket.

Taken
• Je versterkt het team openbaar domein en patrimonium. Je bent als adviseur mobiliteit ver-

antwoordelijk voor het organiseren, coördineren en ondersteunen van de mobiliteit in al zijn 
aspecten in de gemeente. 

• Je werkt mee aan de voorbereiding en uitvoering van een duurzaam mobiliteitsbeleid met 
bijzondere aandacht voor verkeersveiligheid en -leefbaarheid.

• Je bekleedt een functie die bijdraagt tot een positief imago van de 
dienst en het lokaal bestuur in het algemeen.

Interesse?
Solliciteren kan tot en met 23 maart 2022 - 12 uur.
Overtuig ons met jouw motivatiebrief en CV
in het Nederlands via vacature@kraainem.be.
Bezorg ons ook onmiddellijk jouw diploma en uittreksel 
uit het strafregister.

Info: 02 719 20 47 
        www.kraainem.be/nl/vacatures
Procedure: schriftelijk & mondeling 
Resultaat (eind april).

Het lokaal bestuur van Kraainem werft aan (m/v) 
 
 

Adviseur mobiliteit     

Statutair – B4-B5

Gemeentebestuur 
van 

SINT- JANS - MOLENBEEK
OPROEP TOT KANDIDATEN 

voor de functie van Gemeentesecretaris 
Het Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek werft een Gemeentesecretaris 
(M/V/X) aan. 

Deze functionaris is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van 
het College van Burgemeester en Schepenen en van de Gemeenteraad en is de 
hoogste ambtenaar van de administratie. Hij/zij is belast met de optimalisering 
van de werking van de administratie ten dienste van de strategische doelstellin-
gen, met strikte inachtneming van de wetgeving en overeenkomstig de beginse-
len van goed bestuur, is hoofd van het personeel en speelt een adviserende rol 
dankzij zijn globale visie op de administratie. Tenslotte bevordert de Gemeen-
tesecretaris de ontwikkeling van zijn personeel met verschillende middelen, 
rekening houdend met het menselijke aspect van het werk.

Het Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek, dat zich inzet tegen elke vorm 
van discriminatie en een diversiteitsbeleid bevordert, werft regelmatig bekwame, 
dynamische en enthousiaste medewerkers aan. 

Deelt u ons gevoel voor dienstbaarheid en algemeen belang? Wilt u een positie-
ve invloed hebben op de samenleving via een organisatie die dicht bij de burger 
staat? Kom dan bij ons werken !

Deelnamevoorwaarden:
- in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt 
genomen bij de aanwerving voor betrekkingen niveau A bij de overheidsdiensten 
(universitair);
- de belgische nationaliteit hebben;
- van goed gedrag zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten;
- voldoen aan de voorwaarden inzake taalkennis op het ogenblik van de indienst-
treding

Volledige informatie is beschikbaar op: www.molenbeek.irisnet.be/werkgelegen-
heid
of bij de DHR. 02/412.37.51 (gelmoutaani@molenbeek.irisnet.be)

Sollicitaties moeten worden gezonden voor 18/03/2022 naar 
candidature@molenbeek.irisnet.be of via brief naar :
College van Burgemeester en Schepenen
Graaf van Vlaanderenstraat  20
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

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

Heb je best een introverte of extraverte baas?
Er zijn managers, chefs en bazen in alle soorten en gewichten. Maar heb je liever een introverte of extraverte leidinggevende? 
Heel wat hangt al af van het team waar hij of zij leiding aan moet geven. “Sommige chefs botsen op weerstand.” 

Waarschijnlijk heb je zelf een 
voorkeur, maar volgens Ann 
Baeke, coach bij Natural Leader-
ship, doen introverte leiders het 
beter met zelfstandige teams, en 
extraverten het beter bij passie-
ve teams. “Introverten zijn goed 
in het inschatten van risico’s. Ze 
kunnen zich vaak beter focussen 
op plannen op lange termijn”, 
stelt Baeke. “Omdat ze beter 
luisteren, kunnen ze ook beter 
overweg met proactieve en zelf-
standige werknemers. In een op 
service- en kennisgebaseerde 
omgeving waarin snel beslissin-
gen moeten worden genomen, 
kan dat veel voordelen bieden.”
Toch is een introverte manager 

niet altijd het best. “Wanneer het 
team eerder bestaat uit passieve 
medewerkers, die graag een dui-
delijke richting voorgeschoteld 

krijgen, blijkt net de extraverte lei-
der de beste match. Het enthou-
siasme en de assertiviteit van de 
extraverte leider lijkt vooral in de 

passieve medewerker het beste 
naar boven te brengen”, stelt ze. 

SUGGESTIES DOEN
Anderzijds kan dit type extraver-
te leider bij bepaalde teams net 
weerstand oproepen. “Wanneer 
het team voornamelijk bestaat 
uit proactieve medewerkers, die 
zelf suggesties doen en met ver-
betervoorstellen komen, zijn de 
extraverte leiders eerder in het 
nadeel. Bij zulke proactieve me-
dewerkers kan een extraverte 
leider echter voor frustratie zor-
gen omdat hij of zij onvoldoende 
ruimte laat voor de creativiteit 
van dit type van medewerkers.”  
(WiVi)
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