
ZO ZIEN WIJ JE GRAAG
• Je hebt een hart voor ondernemen.
• Je wil de ondernemers een topservice bieden.
• Je kan het vlot uitleggen en mensen overtuigen.
• Deadlines en flexibele werkuren schrikken je niet af.
• Je bent een ploegspeler die ook zelfstandig uit
de voeten kan.
• Je bent nieuwsgierig naar wat in de wereld gebeurt.
• Je persoonlijke flair charmeert.

HIER HOUDEN ONZE MENSEN VAN
Een topjob van onbepaalde duur 
… bij een gereputeerde en maatschappelijk
gedreven organisatie met 50 fijne collega’s 
… met elke dag inspirerende contacten met
ondernemers uit heel Vlaanderen 
… op inspirerende werkplekken in hartje Gent
en Aalst

KNAPPE KOPPEN GEZOCHT
Ben jij een knappe (en razend enthousiaste)
kop die zich graag het hoofd breekt om
bedrijven van hun kopzorgen af te helpen? 

Kom dan gauw kennismaken met Voka
Oost-Vlaanderen en met onze jobs tijdens
onze infoavond  ‘Voka Touché’ in Gent,
op dinsdag 29 maart 2022 om 18.00 uur of in 
Aalst, op donderdag 31 maart 2022 om 18.00 
uur. 

Stel je kort voor in een mailtje ter 
bevestiging van jouw aanwezigheid
en stuur dit naar: jobs.ov@voka.be.

Voor meer info: kijk op
www.voka.be/oost-vlaanderen

Voka is een onafhankelijke Vlaamse werkgevers-
organisatie met meer dan 18.000 leden uit alle 
economische sectoren. Werken voor Voka, dat is 
enthousiast aan de slag gaan voor duizenden 
bedrijven.

Voka komt op voor ondernemingen, versterkt de 
bedrijfsvoering en bouwt communities rond 
ondernemers. Leren van elkaar vormt de unieke 
sokkel van onze werking.

Door ons team te versterken willen wij onze 
bedrijven nog beter ontzorgen en verzorgen.
Zo creëren zij verder jobs en welvaart en oogt
de toekomst opnieuw wat zorgelozer voor ons 
allemaal.

Kom naar Voka Oost-Vlaanderen en vertel ons
jouw verhaal. Meteen kan je zelf de Voka-
omgeving en -vacatures beter inschatten.

Wij willen minder
kopzorgen voor
onze bedrijven.
Dat vraagt om meer
koppen bij ons.

VOKA OOST-VLAANDEREN ZOEKT 4 NIEUWE COLLEGA'S.
BUSINESS DEVELOPER
•  Je werft nieuwe leden en organiseert en 
evalueert je marketing en commerciële acties.
• Je weet wat bedrijven drijft en je overtuigt
hen van de waarde van onze diensten.
• Je bent een sterk onderhandelaar en
een contactvaardig ambassadeur.
•  Je zegt volmondig ja tegen telefonische 
prospectie en communiceert proactief.

COÖRDINATOR DIGITALE
TRANSFORMATIE
• Je hebt expertise in digitale transformatie
en ziet kansen voor bedrijven.
• Je kan technologieën eenvoudig uitleggen
en je volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet.
• Samen met experts en ervaren ondernemers
werk je een dynamisch begeleidingsprogramma
uit rond digitalisering.

ADVISEUR FINANCE EN FINANCIERING
• Je begeleidt lerende netwerken voor financiële 
profielen en ontwikkelt nieuwe projecten en diensten 
rond finance, financiering en funding.
• Je adviseert leden over financieringsmogelijkheden, 
subsidies en andere financiële topics.
• Je organiseert matchmaking-activiteiten voor 
ondernemingen en funders.
• Je werkt mee aan onze bedrijfsboekhouding, 
financiële controlling en opmaak van budgetten.

COÖRDINATOR LERENDE NETWERKEN
• Je werkt gretig mee aan de ontwikkeling,
communicatie, organisatie en begeleiding van
onze lerende netwerken.
• Je creëert een omgeving waarin bedrijfsleiders en 
C-levels van en met elkaar leren.
• Je vormt en inspireert dynamische groepen
van ondernemers.

Levenslust vzw zoekt een 
Algemeen Directeur

BESCHRIJVING
VZW Levenslust is een vrijzinnige humanistische organisatie met een pluralistische 
invalshoek. Het multifunctioneel centrum is een dynamische voorziening voor 
kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen en/of licht verstan-
delijke handicap. We bieden ondersteuning aan die jongeren bij wie het evenwicht 
in hun leven op de helling komt te staan, omwille van een eigen handicap en/of 
een kwetsbare thuissituatie. 
Om onze werking inhoudelijk verder te laten groeien en klaar te stomen voor 
de toekomst zijn wij op zoek naar een gedreven persoon om het directieteam te 
leiden. 

OPDRACHT 
Als algemeen directeur heb je de dagelijkse leiding over deze organisatie en over 
het volledige team. Je tekent en bepaalt, samen met de staf en het bestuursor-
gaan, de strategische krachtlijnen van de organisatie. Je ontwikkelt een duidelijke 
en gedragen toekomstvisie over de positionering van Levenslust in de wijzigende 
zorgsector, gebonden aan de agentschappen VAPH, Opgroeien en Onderwijs. Je 
bouwt verder aan de reeds ingeslagen weg om de organisatie op een performante, 
resultaatsgerichte, kwalitatieve wijze in die zorgmarkt te zetten.

PROFIEL
We zoeken een master in een menswetenschappelijke richting met tenminste 10 
jaar relevante werkervaring waarvan minstens 5 jaar in een leidinggevende functie. 
Je hebt kennis van de brede zorgsector en je kan zich toch generalistisch opstellen. 
Al algemeen directeur heb je de nodige ondernemingszin om de organisatie verder 
uit te bouwen tot een sociale, innovatieve onderneming. Bovendien ben je een 
sterke peoplemanager die bruggen weet te slaan en steeds verbinden te werk gaat. 
Sociaal overleg is jouw niet vreemd. 

VRAGEN? 
De volledige vacature vindt u op onze website www.levenslustvzw.be  
Voor inhoudelijke vragen kunt u telefonisch contact opnemen met  
mevr. De Wachter – Algemeen directeur (02/568.11.00)

HOE SOLLICITEREN?
Wij verwachten jouw sollicitatie uiterlijk op vrijdag 31/03/2022 tav  
mevr. Else De Wachter – else.dewachter@levenslustvzw.be 

Je kandidaatstelling bevat een motivatiebrief, een uitgebreid cv en een visietekst 
over de toekomst van de minderjarigen met een licht mentale handicap of ge-
drags- en emotionele stoornissen en de GES+ en het effect daarvan op Levenslust 
en jouw eigen rol daarin (maximum 2 pagina’s). Enkel een volledige kandidatuur-
stelling wordt aanvaard. Aan de hand van deze documenten gebeurt een eerste 
selectie.

Deze week: extra jobs 
in chemie & farma 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 techniek 
& engineering 

  
Meest gevraagd in chemie en farma
Dit zijn de 25 meest gevraagde jobprofielen in de chemie- 
en farmasector. Van sectorspecifieke jobs als de operator 
chemie tot customer service.

We vallen voor dit alles terug op 
het overzicht van jobs op Jobat. Het 
gaat om alle vacatures binnen de 
sector chemie & farmacie, gepubli-
ceerd in de voorbije twaalf maan-
den. In de lijst vinden we jobs die 
heel eigen zijn aan de sector. Zo ma-
ken de drie meest gevraagde jobs 
– operator chemie & energie, pro- 
cesoperator chemie én productie- 
verantwoordelijke – ruim 22 procent 
van alle jobs in chemie en farma uit.
Maar er zijn ook meer generieke 
jobs die ook in chemie en farma de 
dienst uitmaken, soms in een meer 
gespecialiseerde functie. Denk aan 
de customer service medewerker 
(op zes), administratief bediende 
(op acht) en accountant/boekhouder 
(op twaalf).  (WiVi)

1. Operator chemie of energie 8,5%

2. Procesoperator chemie 7,3%

3. Productieverantwoordelijke 6,4%

4. Verantwoordelijke productieproces 4,3%

5. Labo (onderzoek & ontwikkeling) 4,0%

6. Customer service 3,9%

7. Laborant in de procesindustrie 3,4%

8. Administratief bediende 3,2%

9. Projectleider, technisch verantwoordelijke 3,0%

10. Kwaliteit (onderzoek & ontwikkeling) 3,0%

11. Magazijnbeheer 2,7%

12. Accounting 1,7%

13. Teamleader / meestergast / ploegleider 1,7%

14. Supply chain 1,7%

15. Quality manager 1,6%

16. Management assistant / secretariaat 1,4%

17. Wetenschapper (onderzoek & ontwikkeling) 1,4%

18. Operator kunststofverwerking 1,3%

19. Heftruckchauffeur 1,3%

20. Maintenance manager 1,1%

21. Onderhoudstechnicus 1,1%

22. Labotechnicus en medisch research 1,1%

23. Sales support & administratie 1,1%

24. Operator montage / assemblage 1,1%

25. Operator voeding 1,0%

Bron: Jobat 2021-2022

Job Aandeel



Je hebt vast al iemand van NMBS ontmoet. Op de 
trein of in het station, in uniform en met een mooie 
glimlach. Maar wist je dat wij ook veel collega’s 
hebben die je niet elke dag ziet? Zoals Keno, één 
van onze werfl eiders. Collega’s die stations bouwen, 
treinen onderhouden en die nieuwe ideeën lanceren 
om onze klanten te helpen. Die zichzelf kunnen zijn 
en samen werken aan een duurzame mobiliteit. Met 
een even grote glimlach. Onderweg. Naar beter.

Werken bij NMBS ...

da’s ook... een werf leiden!

nmbs.be/jobs

Bekijk het verhaal van Keno 
en onze andere collega’s op



De afgelopen acht maanden noteerde VDAB telkens 
historisch hoge vacaturecijfers. In de afgelopen 
twaalf maanden lag het aantal gemelde vacatures 
maar liefst 64% hoger dan een jaar eerder. Door 
het dalende aantal werkzoekenden, dreigt er 
snel een krapte te ontstaan op de Vlaamse 
arbeidsmarkt. 

Meer vacatures voor minder werkzoekenden, 
betekent dat solliciteren toch iets anders verloopt. 
Je krijgt de kans om meer je competenties en 
vaardigheden naar voor te schuiven, waarmee je 
aantoont dat je in een bedrijf past. In een krappe 
arbeidsmarkt wordt het voor bedrijven belangrijk 
dat ze mensen werven die in hun cultuur passen. 
Technische vaardigheden kun je met formules als 
online opleidingen en werkplekleren, snel bijschaven. 
Als zowel de werkzoekende als het bedrijf bereid zijn 
tot die investering, kun je ook tot een mooie match 
voor een openstaande vacature komen.

Gevraagd
Minder concurrentie kan dan voor werkzoekenden 
mooi meegenomen zijn, het blijft vooral een 

noodzaak dat je de werkgever overtuigt dat er een 
match is, maar ook dat je in het oog springt bij 
werkgevers waarvoor je wil werken. Een verzorgd 
CV dat je op maat van het bedrijf maakt, blijft een 
absolute voorwaarde. Maar je kunt ook in het oog 
springen door spontaan te solliciteren bij bedrijven 
die in de top van je lijstje voorkeurwerkgevers staan. 
Ook al hebben ze geen acute vacature, de kans 
bestaat dat ze je zelf contacteren op het moment 
dat ze wel nieuwe mensen zoeken. Zeker als je 
profiel en je ambities matchen met het bedrijf, krijg 
je waarschijnlijk al een telefoontje voor de vacature 
officieel gelanceerd wordt.

Coaching
Dat je gevraagd wordt door een bedrijf, kan je 
zelfvertrouwen een extra zetje geven. Je kunt in een 
krappe arbeidsmarkt net iets anders onderhandelen 
dan wanneer de economie op een laag pitje 
draait. Je mag dus best kritisch zijn, maar blijf wel 
realistisch. Het is niet het geschikte moment om 
torenhoge eisen of voorwaarden te gaan stellen. Het 
blijft in de eerste plaats een belangrijke zaak dat 
je als werkzoekende en werkgever tot een mooie 

en duurzame samenwerking komt. De coaches van 
VDAB kunnen je ongetwijfeld helpen om zowel je CV 
als je komende sollicitatie optimaal voor te bereiden. 
Het kan een goed idee zijn om daar dankbaar 
gebruik van te maken.

Krappe arbeidsmarkt biedt 
carrièreperspectief

Samen sterk voor werk
vdab.be

De Vlaamse Onderwijsraad
zoekt een Algemeen secretaris

Als Algemeen secretaris draag je de
eindverantwoordelijkheid over de dagelijkse 
werking van de Vlor en stuur je het 
Vlor-secretariaat aan. Je vindt gemakkelijk 
je weg binnen het beleidsveld ‘onderwijs’ en 
houdt ervan om mensen te coachen en ieders 
talenten optimaal in te zetten. 

Kijk je ernaar uit om samen met onder-
wijspartners te reflecteren en te adviseren 
over huidig en toekomstig onderwijsbeleid? 
Dan ben jij misschien wel de persoon die we 
zoeken.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht,
gender(identiteit en -expressie), afkomst, leef-
tijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte.
Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers
Vlaanderen van morgen.

Meer weten over deze vacature?
werkenvoorvlaanderen.be 

De Vlaamse 
Onderwijsraad 
(Vlor) is de 
strategische 
adviesraad voor 
het beleidsdomein 
Onderwijs en 
Vorming. Door 
advies te verlenen 
bouwt de Vlor 
mee aan het 
onderwijs van 
morgen. Wil jij 
hier aan
meewerken? 
Solliciteer dan nu! Je werkt mee aan baanbrekende innovaties  

met grote impact op het leven van mensen wereldwijd. 

Je investeert in je eigen toekomst en ontwikkeling.

Je kiest voor flexibiliteit en mobiliteit.

Een cultuur van diversiteit en inclusie vind je belangrijk. 

Je werkt voor de beste werkgever van België.*

1

2

3

4

5

5 redenen  
om bij ons te komen werken

Bij Janssen zijn we elke dag op zoek naar nieuwe collega’s met een passie voor 
gezondheid binnen Supply Chain, R&D, Commercial, IT en nog veel meer.

Maak jij met ons een verschil in het leven van mensen wereldwijd? 
jobs.jnj.com

*Janssen Belgium won in 2021 de Randstad Award 
voor meest aantrekkelijke werkgever van België, 
en won in 2010 én 2020 de 'Decennium Award'.
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Voor onze (Seveso)site in Wetteren zijn we op zoek naar een

Health, Safety & 
Environment Manager

Recticel Engineered Foams biedt één van de meest uitgebreide gamma’s 
schuimen en systemen in de huidige markt voor industriële, automobiel- en 

comforttoepassingen.

•  Als Preventieadviseur en Hoofd van de Interne Dienst Preventie en Bescherming 
ondersteun je het operationeel management op de site in Wetteren bij het verder 
verbeteren, implementeren en opvolgen van alle aspecten van het dynamisch 
risicobeheersysteem en wetgeving.

•  Je onderhoudt nauwe contacten met de externe Milieucoördinator en de externe 
Dienst voor Preventie en Bescherming.

•  Je stuurt een team van 4 personen aan.

Profiel:
• Je bent gekwalificeerd preventieadviseur niveau 1
• Je bent een echte people manager
• Je houdt van een hands-on aanpak

Solliciteren via applications.be.engineeredfoams@recticel.com

OM ONS TEAM TE VERSTERKEN ZIJN WE MOMENTEEL OP ZOEK NAAR EEN:

AFDELINGSHOOFD BESTUURLIJKE HANDHAVING  
 STATUTAIR 

INTERESSE? Zeg YES en surf naar www.leuven.be/vacatures voor 
meer informatie. Solliciteren kan tot en met 23 maart 2022.

Om overlast en (georganiseerde) criminaliteit aan te pakken hebben lokale besturen via  
gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en andere bestuurlijke maatregelen steeds meer 
instrumenten in handen. Leuven is hierin een voortrekker.

We zoeken een collega om de afdeling bestuurlijke handhaving te leiden en ze stevig in te bedden in 
de organisatie:

 Je zet de lijnen van de afdeling uit.
 Je coacht en motiveert het team.
 Je gaat voor uitstekende resultaten en zet daarvoor brede interne en externe samenwerkingen op.

WERKEN VOOR 
LEUVEN? DA’S 
BAANBREKEND! 
Want nergens wordt er zo 
enthousiast en vastberaden 
samengewerkt aan een 
nog mooiere toekomst 
voor iedereen. Met een 
positieve, onbevangen 
ingesteldheid maken we 
samen het verschil. 

We zijn ervan overtuigd dat elke 
medewerker uniek is. Daarom 
selecteren we kandidaten op basis van 
talent en motivatie, los van leeftijd, 
geslacht, origine, arbeidsbeperking of 
andere kenmerken.

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF

Interesse?
Voor bijkomende informatie (referentienummer BE-06576), neem je contact op met Wout 
Van Impe of Tessa Parmentier op het nummer 02 715 09 99. Deze selectie verloopt 
exclusief via Mercuri Urval.

Hervorm en herpositioneer uitgeverij 
Halewijn en transformeer naar een 
product- en dienstenstrategie voor 
crossmediale kanalen binnen de 
Vlaamse katholieke Kerk. Uitbouw van 
een performant mediabedrijf, waar 
christelijk geloof en zingeving centraal 
staan. 

Halewijn NV, met een omzet van ca 9 milj 
euro en een 60-tal werknemers, werd 
bijna 70 jaar geleden opgericht als druk-
kerij voor het parochieblad Kerk&Leven. 
Vandaag bestaan de kerkelijke media 
ook o.m. uit Kerknet.be (het online 
informatieplatform van de Vlaamse 
Kerk) en een boekenpijler. 

JOUW OPDRACHT
• Samen met het Bestuursorgaan visie 
en strategie verder uitwerken.
•  Ontwerpen/herzien van diensten en 
producten, verdienmodellen, 
commerciële en uitgeefstrategie.
• Opzetten van nieuwe (digitale) 
media-initiatieven.
• Redacties Kerknet.be en Kerk&Leven 
integreren.
• Binnen het katholieke landschap 
samenwerkingsverbanden opzetten en 
een leidende rol opnemen voor de 
kerkelijke media.

JOUW PROFIEL
• Track record in de uitgeverij/media- 
wereld. Affiniteit met digitale media en 
communicatie binnen een crossmediale 
aanpak.
• Ervaring bij het opstellen van een 
langetermijnstrategie, bij voorkeur 
ervaring met transformatieprocessen.
• Zakelijk en financieel inzicht nodig 
voor het leiden van een NV.
• Idealiter ervaring in een semi-non-
profit context met sterke economische 
grondslag.
• Affiniteit met en engagement voor de 
katholieke Kerk en interesse om zich 
verder te verdiepen in haar werking.

WAT HEEFT DEZE UITDAGING 
U TE BIEDEN?
• Een uniek en uitdagend project voor 
wie gelooft in de nood van dergelijk 
mediahuis.
• De mogelijkheid de toekomstige 
richting mee te bepalen in de 
transformatie van Halewijn naar een 
katholiek Vlaams mediahuis.
• Werken met stakeholders die zeer 
nuchter maatschappelijke tendensen 
analyseren en zich bewust zijn van de 
seculariserende context.

CEO - Uitgever Vlaams katholiek mediahuis
Transformatie en uitbouw van nieuw Vlaams katholiek mediahuis



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 HR & COLLECTIEF WELZIJN
Doorwinterde hr-professional

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.

Als financieel directeur mee bouwen aan de dienstverlening 

van stad Geel, de Barmhartige Stede? 

Gastvrijheid en leefbaarheid maken dat mensen graag in Geel 

wonen. Bij lokaal bestuur Geel zetten meer dan 700 enthousiaste 

medewerkers zich elke dag in voor een servicegerichte 

dienstverlening. Wegens de uitdiensttreding van de financieel 

directeur, zoekt de Stad Geel een gedreven opvolger (m/v/x):

INTERESSE?

Voor de volledige functiebeschrijving en aanvullende informatie 

kan je terecht bij Stefan Peetroons (0472 544 842,  

stefan.peetroons@accordgroup.be) die als partner van Accord 

Group borg staat voor een discrete en inspirerende opvolging van 

je kandidatuur. Stel je kandidatuur uiterlijk 30 maart 2022!

FINANCIEEL 
DIRECTEUR

www.geel.be/vacatures

Goesting om ook je carrière 
gesmeerd te laten verlopen?

Eindeloos nieuwe parcours maken voor je elektrisch 
treintje, papa’s rekenmachine uit elkaar schroeven 
(en hopelijk ook terug in elkaar),… Was je als kleine 
dreumes al gefascineerd door hoe dingen in elkaar 
zitten en werken? Dan ben jij geknipt voor een job in 
techniek. Sleutelen aan machines en installaties, e�  -
ciënt fouten detecteren én oplossen, productielijnen 
vakkundig draaiende houden: je hebt het gewoon in 
je vingers. Toen al.

treintje, papa’s rekenmachine uit elkaar schroeven 
(en hopelijk ook terug in elkaar),… Was je als kleine 
dreumes al gefascineerd door hoe dingen in elkaar 

techniek. Sleutelen aan machines en installaties, e�  -
ciënt fouten detecteren én oplossen, productielijnen 
vakkundig draaiende houden: je hebt het gewoon in 
je vingers. Toen al.

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN 
TECHNIEK?

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


	DS_DSNAT_180414_001_113857001
	DS_DSNAT_180414_002_113857002
	DS_DSNAT_180414_003_113857003
	DS_DSNAT_180414_004_113857004
	DS_DSNAT_180414_005_113857005

