
Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Aanvragen van materiaalprijzen, opmaken van offertes en ingeven van orders 
2. Onderhandelen met leveranciers (materialen en onderaannemers), aankopen en onderzoeken van 

alternatieven
3. Instaan voor de volledige administratieve flow en informatieborging in ERP
4. Onderhouden van klantencontacten over inhoud en verloop van het order 
5. Intern overleggen en samenwerken met Productie en Quality in functie van set-up en nacalculatie 
6. Formuleren van verbetervoorstellen betreffende automatisatie en optimalisatie van administratieve 

processen

Ba-niveau Kritisch Hands-on Gestructu-
reerd

Commercieel
denken

TECHNICAL OFFICE MANAGER

Ervaring met 
draaien/frezen

3D-tekeningen 
kunnen lezen

Technische bagage/
achtergrond

Werken
met ERP

MAEX PRECISION-PRODUCTION nv is een gespecialiseerd draai- en freesbedrĳ f. Hier worden allerhande 
materialen, van aluminium tot en met exotische staalsoorten (inconel en monel), kunststo� en of composieten 
op basis van koolstofvezel verwerkt tot een enorm breed gamma aan producten voor toepassingen in 
de automotive, oil & gas, machinebouw en aero/space. Klanten kunnen een beroep doen op MAEX voor 
toegevoegde waarde. Dit kan zich vertalen in grote reeksen, producten met extreme kwaliteitseisen, in 
stukwerk, kleine series met 3D-vormen of uitdagende tolerantie waarvoor technologische knowhow cruciaal 
is. MAEX staat voor co-engineering: vanaf de tekening denken ze mee over de beste oplossing voor elke klant. 
Gedreven door het continu verbeteren van technologie en ondersteund door een hightech-machinepark en een 
loyale ploeg medewerkers, is MAEX klaar voor de toekomst. Om hieraan bĳ  te dragen, zoeken wĳ  een:

Zonhoven en 
Houthalen 1967 25 medewerkers www.maexnv.com

Wat heeft MAEX u concreet te bieden?

Ruimte
voor
initiatief

Spilfiguur Gevarieerde
uitdaging

Marktconform
salarispakket

Zelf-
ontplooiing

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 20 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

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

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

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)



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.

SAFETY MANAGER 
De uitdaging: • In de plant ben jij een stuwende kracht om verbeteringen op het vlak 
van veiligheid, milieu en gezondheid te realiseren • Je adviseert leidinggevenden over 
veiligheid, milieu, gezondheid en welzijn in hun teams • Je ontwikkelt het zorgsysteem, 
leidt de opschriftstelling en volgt de naleving, het onderhoud en de continue verbetering 
op • Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding en opvolging van de interne en externe 
audits met betrekking tot veiligheid (ISO 45001) en milieu (ISO 14001) • Je onderzoekt de 
oorzaken van incidenten en arbeidsongevallen en stelt maatregelen om ze te voorkomen 
• Je staat in voor de uitwerking en opvolging van het preventiebeleid op basis van een 
globaal en jaaractieplan • Je organiseert interne en externe opleidingen in het kader van 
veiligheid en milieu • Je bent secretaris van het CPBW en rapporteert aan de Plant Manager

De perfecte match: • Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring • Minimaal 5 jaar 
ervaring als preventieadviseur niveau 2, bij voorkeur in een productieomgeving • Grondige 
kennis van het Engels • Veiligheids- en milieuvoorschriften hebben geen geheimen voor jou 
• Kennis van de welzijnswet en de opvolging ervan • Vlot kunnen werken met MS O�  ce

Het aanbod: • Afwisselende en uitdagende functie met de nodige verantwoordelijkheid 
• Deel uitmaken van een ambitieus team in een toonaangevende onderneming
• Marktconform salaris inclusief extralegale voordelen

De kennismaking
Bandag Europe in Dilsen is de 
wereldwijde nummer 1-producent 
van premium loopvlakvernieuwingen 
(profi elen) en maakt deel uit van 
de Bridgestone Group, ’s werelds 
grootste banden- en rubberfabrikant. 
Bandag neemt in deze internationale 
groep een strategische positie in: 
de site produceert loopvlakken voor 
de herrubbering van banden voor 
vrachtwagens en autobussen. Met 
zijn leadership in bandentechnologie 
zet het bedrijf hard in op innovatie en 
ecologie: Bandag maakt de wereld 
groener en energiezuiniger met zijn 
producten. Bridgestone blijft daarom 
investeren in de verdere ontwikkeling 
en productie in Dilsen. Omwille van 
de vooropgestelde groei kijken we 
voor hen uit naar een:

 www.bandag.eu

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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.

PLANTMANAGER  
De uitdaging: • Het managen van productie, onderhoud, kwaliteit en milieu, met het 
oog op een optimale en e�  ciënte organisatie • Het instaan voor een optimaal beheer van 
mensen en middelen • Het verzekeren van een goede productiefl ow en een constant 
en hoog kwaliteitsniveau • Oog voor KPI’s, doelstellingen halen, budgetten plannen en 
kostene�  ciënt werken • Het coördineren van verbeterprojecten, het voortzetten van 
reeds geïmplementeerde acties en procedures op het vlak van continue progressie • Het 
coachen en begeleiden van de afdelingshoofden en teamleaders binnen operations en het 
verder optimaliseren van de samenwerking met de plant in Polen • Het behouden van een 
goede relatie met de vakbond • Nauw samenwerken met het lokale managementteam en 
rapporteren aan de Raad van Bestuur

De perfecte match: • Je behaalde een masterdiploma in een technische richting en kan 
een 10-tal jaar ervaring voorleggen als plant- of operationsmanager binnen een industriële 
productieomgeving • Je hebt ervaring in het werken met vakbonden en treedt op een 
constructieve manier in dialoog met alle stakeholders • Als doorwinterde leidinggevende 
heb je een sterk trackrecord in peoplemanagement • Je hebt ervaring in het omgaan met de 
kritische blik van een investeringsgroep • Je hebt een passie voor Lean Manufacturing en 
projectmanagement • Je straalt een sterke zin voor zelfstandigheid en ownership uit • Je 
spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels, Duits is een plus

Het aanbod: • Een uitdagende functie binnen een toonaangevende groep • De kans om 
een lokale entiteit te begeleiden in een changetraject • Je kan rekenen op een aantrekkelijk 
salarispakket met extralegale voordelen

De kennismaking
Advanced Power Solutions (tot voor kort 
gekend als Panasonic Energy Europe) is 
sinds de jaren 70 een vooraanstaande 
Europese producent van premium 
batterijen. De omzet van de plant 
in Tessenderlo bedraagt jaarlijks 
ongeveer € 90 miljoen. De voornaamste 
producten binnen de groep omvatten 
alkaline, zink-koolsto� atterijen, alsook 
Ni-MH-batterijen en specials. APS 
heeft twee productiesites, eentje in 
België (Tessenderlo) en de andere 
in Polen (Gniezno). In Tessenderlo 
produceren ze jaarlijks gemiddeld 
ongeveer 900 miljoen eenheden. 
Via een pan-Europees netwerk van 
satellietkantoren verkoopt APS haar 
producten in meer dan 50 landen 
in Europa. Deze verkoop wordt 
aangestuurd vanuit Zellik. Sinds juni 
2021 is het bedrijf in handen van 
Aurelius, een Duitse investeringsgroep 
in München. Voor de plant in 
Tessenderlo zoeken we een:

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

ERVAREN ASSESSOR
Psycholoog met ruime expertise in Assessment en Development Centers

De uitdaging: • Vanuit jouw opgebouwde expertise fungeer je als businesspartner 
naar onze klanten • Je staat in voor assessment en development centers, waarbij je een 
ruime verantwoordelijkheid krijgt over een klantenportefeuille • Vertrekkende van een 
grondige intake en behoefteanalyse werk je oplossingen op maat uit • Je kent jouw 
dossiers in de diepte en aan de hand van korte communicatielijnen rapporteer je tijdig aan 
je klanten en geef je persoonlijke feedback aan je kandidaten • Je getuigt van expertise en 
kennis van diverse tools op het vlak van persoonlijkheidsvragenlijsten, vaardigheidstests 
en assessmentoefeningen • Bij gelegenheid ondersteun je ook de wervings- en 
selectieactiviteiten • Je rapporteert aan de director talent development

De perfecte match: • Je hebt een master in de psychologie en beschikt over minimaal 5 
jaar relevante ervaring, zowel met assessment en development centers, als met werving 
& selectie • Je werkt oplossingsgericht, met de nodige creativiteit en fl exibiliteit • Je kan 
zelfstandig werken, maar tegelijk ben je een teamplayer

Het aanbod: • Je komt terecht in een dynamisch en zeer gedreven team met een sterke 
klantenfocus • Je kan rekenen op een aantrekkelijk loonpakket (incl. bedrijfswagen)

 www.motmansenpartners.be

YOU DON’T BUILD A 
BUSINESS. YOU BUILD 
PEOPLE AND THEN 
PEOPLE BUILD THE 
BUSINESS. 

Motmans & Partners, met 
kantoren in Hasselt, Lommel, 
Herentals, Eindhoven, Diegem 
en Antwerpen, is een vaste 
waarde in kwaliteitsvolle hr-
dienstverlening. Onze ervaren 
consultants bieden maatwerk 
op het vlak van Werving & 
Selectie, Talent Management, 
Hr-advies, Projectsourcing en
Loopbaanbegeleiding. Onze 
klanten bevinden zich zowel 
in de private en de publieke 
sector als in de sociale en 
non-profi tsectoren. Motmans 
& Partners groeit. Zin om onze 
familie te versterken?

Kom ons team vervoegen! 
Reageer via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures
of contacteer Sophie Bijnens via 011 30 35 05.



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)

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

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

Heb jij altijd al een horecazaak willen uitbaten? Of speel je al een tijdje 
met het idee, maar heb je er nog nooit werk van gemaakt? Dit is jouw 
kans! Voor fiets- en eetcafé De Kastelein aan Cultuurpunt in Gruitrode 
zoeken we een nieuwe uitbater.

Alle info: www.oudsbergen.be/kastelein-uitbaten

Baat jij binnenkort De Kastelein uit?

Uitbater gezocht voor horecazaak



Schrijf je nu gratis in:
www.jobat.be/jobbeurshasselt

Scan me en ontvang
je gratis toegangsticket!

Donderdag 24 maart 2022
van 13u tot 18u

Park H - Esplanade
Trixxo  Arena

Gouverneur Verwilghensingel 70, 
3500 Hasselt

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 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

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.

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

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? 
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