
Gezocht:
early bird.
Sta je op voordat de vogels beginnen te fluiten? Voel je ook 
dat ochtendstond goud in de mond heeft? En kom je graag 
als eerste op het werk om je team te motiveren en een vlotte 
start te garanderen?
Dan ben jij de werfleider (m/v/x) die we zoeken.
Ook als je niet uit de bouw komt, hebben we een baan die 
bij je past. In een team waar #hardlachen en #hardwerken 
prima samengaan.      

Bij Group Jansen kijken we niet 
alleen naar diploma’s maar 
vooral naar je talent en goesting.

Grijp je » kansenbijjansen.be

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

EERSTE WERKLEIDER GEBOUWEN EN SMART 
TECHNOLOGY 
(graad Cx) – VOLTIJDS – CONTRACT VAN ONBEPAALDE DUUR
Stad Genk is op zoek naar medewerkers die hun steentje willen bijdragen aan 
het beheer en onderhoud van de stedelijke infrastructuur waar zijn/haar afdeling 
verantwoordelijk voor is.
Eerste werkleider Cx - Bouw en Interieur
Je taken zijn vooral gelinkt met het bouwkundige aspect van gebouwenbeheer. Een 
grondige kennis van bouwconstructie zowel ruwbouw als afwerking, praktische 
kennis van uitrusting van gebouwen, bouwkundige en technische plannen kunnen 
lezen, zijn onontbeerlijk. Ervaring met CAD-tekenen is sterk aanbevolen.
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken met een team van 
eigen technische medewerkers en externe contractanten. De planning, organisatie, 
coördinatie, controle en opvolging van deze operationele dienstverlening behoort tot 
je takenpakket.
Eerste werkleider Cx - Smart Technology
Ben je vertrouwd met de laatste nieuwe technologieën. Is de functie van een camera 
voor jou al lang veel meer dan enkel beelden vastleggen? Software gebruiksplatformen 
zijn je niet vreemd? Wil je meewerken aan de stad van de toekomst? Dan is deze 
job waarbij je de operationele ondersteuning biedt om nieuwe smart technologieën 
technisch te beheren misschien wel iets voor jou.
De planning, organisatie, coördinatie, controle en opvolging van deze operationele 
dienstverlening behoort tot je takenpakket.

DE PERFECTE MATCH
• In het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld 

onderwijs;
• ten minste 3 jaar relevante beroepservaring hebben.

ONS AANBOD
We bieden een betekenisvolle job dicht bij huis, een goed evenwicht tussen werk en 
privé, een correct loonpakket met onmiddellijke indiensttreding. 

HOE SOLLICITEREN?
Indien je geïnteresseerd bent, kan je je ten laatste op 29 
maart 2022 kandidaat stellen via de website van stad Genk: 
www.genk.be/vacatures.
Meer informatie over de functies en sollicitatieprodecure 
vind je op www.genk.be/vacatures.

STAD & OCMW 
GENK

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



cultuurcentrum Hasselt

cultuurcentrum Hasselt is op zoek naar: 

2 MEDEWERKERS ONTHAAL EN BEWAKING (m/v/x)

• Je staat in voor de beveiliging van het gebouw en inhoud
• Je zorgt voor een warm onthaal van al onze bezoekers
• Je hebt hiernaast een diverse waaier aan taken waaraan je   
mee werkt (o.a. verhuur, productie, administratie, logistiek, ...)
• Deeltijdse tewerkstelling (32u/week) – variabel uurrooster   
(incl. avond- en weekendwerk)
• Zo snel mogelijk te beginnen

Interesse? 
Download de uitgebreide aanwervingsvoorwaarden 
op www.ccha.be/vacature. Mail je motivatiebrief en C.V. 
(incl. aantoonbare ervaring) naar jobs@ccha.be, dit ten laatste op 
zondag 10 april 2022.  

Check regelmatig onze website en volg 
cultuurcentrum Hasselt voor meer vacatures!

PPoolliittiiee  LLaannaakkeenn--MMaaaassmmeecchheelleenn

Lokale politie Lanaken-Maasmechelen werft aan m/v/x: 

Consulent Planning (niveau B)
Functiebeschrijving:
De consulent Planning staat onder meer in voor:
• de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de registratie van de dienstregeling
• het bewaken van de dienstregeling binnen de grenzen van het statuut
• het verwerken van de prikklokgegevens
• het opstellen van de aan de dienstregeling gekoppelde documenten.

Voor meer details: surf naar www.jobpol.be – Onze vacatures – Jobs in burger – Ref. G 5100 N 22 06

Profiel:
•  voldoen aan de voorwaarden om te solliciteren voor een job als burgerpersoneelslid bij de politie
•  houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in 

aanmerking worden genomen voor de aanwervingen in de betrekkingen  
van niveau 2+ bij de federale Rijksbesturen

• houder zijn van rijbewijs B (kopie bijvoegen)

Interesse?
Solliciteren kan enkel via het inschrijvingsformulier, te downloaden op 
www.jobpol.be en door het volledige dossier over te maken zoals vermeld op 
het formulier. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 3 april 2022.

Meer informatie?
Lokale politie Lanaken-Maasmechelen, 
HRM, Adviseur Linda COX 
Tel 089/47.48.00 
pz.lama.hrm@police.belgium.eu

Herwey in Lanaken is een klasse 4 aannemingsbedrijf 
dat naast activiteiten zoals grondverzet, infrawerken, 
wegeniswerken, containerverhuur, recyclage van inerte 
materialen ook een betoncentrale uitbaat.  Wij bedienen zowel 

de openbare, de professionele alsook de particuliere markt. Samen met ons 
team van vakmensen streven wij elke dag opnieuw naar een optimale klanten 
tevredenheid.  Wij zijn nu op zoek naar: 

Ondersteunend medewerker binnendienst

Functieomschrijving:
Als ondersteunend medewerker (M/V) sta jij in voor de behandeling van de 
administratie van lopende bouwdossiers tot en met de facturatie (= Briljant 
software) ervan.  Je hebt contact met onze leveranciers & onderaannemers 
teneinde prijzen en informatie op te vragen.  Kortom de coördinatie en 
organisatie van de werven van A tot Z.

Wat wij van jou vragen:
•  Bij voorkeur genoot je een hogere bouwkundige opleiding, niveau Bachelor, 

industrieel ingenieur bouw of gelijkwaardig door ervaring en/of door motivatie & 
interesse.   

•  Je beschikt over enkele jaren relevante ervaring;

Wij bieden jou: 
• Een job met veel variatie, toffe collega’s in een modern bedrijf
•  Minimum 4/5de of fulltime tewerkstelling met regelmatige uren (kantooruren). 

Ben jij de collega die wij zoeken?
De uitgebreide job omschrijving kan u vinden op jobat.be

Twijfel niet en stuur je CV met gemotiveerde brief naar 
Raf Weytjens via raf@herwey.be 

Lokaal bestuur Kortessem gaat 
over tot de aanwerving van 

volgende functie, met aanleg van 
een werfreserve van 2 jaar:

Voor verdere inlichtingen en info kan je 
terecht op: www.kortessem.be

OMGEVINGSAMBTENAAR STEDENBOUW
Word jij enthousiast van het uitstippelen van een kwaliteitsvol 
beleid inzake ruimtelijke ordening en omgeving? En heb jij 
de nodige leidinggevende capaciteiten om voor een goede en 
performante werking van de dienst Omgeving Stedenbouw te 
zorgen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De functie
Als ‘Omgevingsambtenaar Stedenbouw’ ben je verantwoordelijk de 
behandeling en de opvolging van omgevingsvergunningsdossiers 
en –projecten. Je behandelt zelfstandig dossiers en aanvragen 
van omgevingsvergunningen, meldingen, stedenbouwkundige 
attesten, verkavelingsvergunningen… 

Daarnaast zet je je schouders onder de opvolging en de 
uitwerking van een ruimtelijk beleid. Verder hou je het 
woonbeleid in de gemeente onder de loep. Je beschermt samen 
met onze externe partners de woonkwaliteit en bepaalt mee de 
gemeentelijke visie rond wonen, afgestemd op de regelgeving en 
de lokale invulling.

Om dit alles in goede banen te leiden, sta je in voor de 
aansturing van de administratieve medewerkers van de dienst 
Omgeving Stedenbouw.

Heb je interesse in deze functie?
Een uitgebreide functieomschrijving kan je vinden op jobat.be.

Guidelines

Aanwerving  
exclusief  

begeleid door 

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

1. Melden van schadegevallen bij de verzekeraar
2. Verzamelen van info, aanstellen van deskundige, aanmanen van tegenpartijen, bijwonen van expertises ...
3. Onderhandelen met de maatschappijen i.f.v. de klantenbelangen
4. Opvolgen van lopende dossiers, aftoetsen van polisvoorwaarden, verdedigen van het standpunt van de klant bij experten,  
 maatschappijen, tegenpartijen ...
5. Nakijken van vergoedingen i.f.v. vrijstellingen, indexaties ...
6. Interactief samenwerken met de afdeling productie en sales

Ervaring met  
b2b-verzekeringen

INDUVER, 30 jaar geleden opgericht als onaf hankelijke 
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. Hun specialisten bieden aan de 
uitgebreide klanten portefeuille, met klemtoon op de 
kmo-markt, een totaal servicepakket. Meer nog, 
INDUVER ontwikkelde eigen, unieke polissen 
waardoor zeer specifieke verzekerings oplossingen 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 bedrijfs leider 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?

CMR 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



Je werkt op de dienst algemene maatschappelijke dienstverlening en rapporteert aan de sectorcoördinator 
zorg en welzijn en aan het diensthoofd dienstverlening. Je hoofddoel is het recht op maatschappelijke 
dienstverlening verzekeren.

Je staat in voor de interne en externe communicatie en de pr van het lokaal bestuur. Hiervoor werk je aan de 
website, het infoblad, sociale media ... Je neemt ook initiatieven voor een vlotte, professionele en 
kwalitatieve informatiedoorstroming en dienstverlening naar de inwoners, het bestuur en je collega’s toe.

ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN: • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen 
van de functie waarvoor je solliciteert • De burgerlijke en politieke rechten genieten • Medisch geschikt zijn 
voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van het werk • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de 
wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 • Voldoen aan de wettelijke 
nationaliteitsvereisten • Slagen voor de selectieprocedure.

SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN: • MW: een bachelordiploma sociaal-agogisch werk met de titel van 
maatschappelijk assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma of een diploma van bachelor in de 
verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde, of een daarmee gelijkgesteld diploma • MW: een 
rijbewijs B • DC: een bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee 
gelijkgesteld onderwijs.

ONS AANBOD: • Voltijds Bv-niveau (Ws B1-B3): geïnd. voltijds brutomaandloon van min. € 2.638,61 (je 
relevante ervaring zal een rol spelen bij het bepalen van je salaris) • Maaltijdcheques • Gratis 
hospitalisatieverzekering • Fietsvergoeding • Interessante verlofregeling • Structureel thuiswerk.

INSCHRIJVING: De kandidaturen voor deelname aan het examen moeten uiterlijk op 04/04/2022 verstuurd 
(datum van poststempel geldt) of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan Lokaal bestuur 
Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon of gemaild worden naar vacature@borgloon.be. Je kandidatuur 
omvat een sollicitatiebrief met duidelijke vermelding voor welke functie je solliciteert, je cv, een kopie van 
je diploma en een kopie van je rijbewijs.

ALGEMEEN: • Er wordt een wervingsreserve aangelegd in contractueel dienstverband voor de duur van 
1 jaar (verlengbaar) • Het lokaal bestuur Borgloon voert een diversiteitsbeleid.

MEER WETEN? Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijvingen en inlichtingen kan je 
verkrijgen via www.borgloon.be of op de personeelsdienst, Kanunnikenhuis, Speelhof 10, 3840 Borgloon 
(012 67 36 68 - vacature@borgloon.be). Onvolledige kandidaturen worden als ongeldig beschouwd en uit-
gesloten van de selectieprocedure. Laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectie-
procedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen de 
3 maanden deelnemen aan de eindexamens om hun diploma te behalen. Ze leveren het bewijs dat ze aan 
de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij het lokaal bestuur. 

'R
ea

di
ng

 b
et

w
ee

n 
th

e 
Li

ne
s'

 
Gi

js
 V

an
 V

ae
re

nb
er

gh
 F

ot
o:

 ©
 Z

33
/K

ris
to

f V
ra

nc
ke

n

› MAATSCHAPPELIJK WERK(ST)ER
 Niveau Bv (Ws B1-B3) - voltijds - contractueel

› DESKUNDIGE COMMUNICATIE
 Niveau Bv (Ws B1-B3) - voltijds - contractueel

Stad Borgloon werft aan en legt een 
werfreserve aan van 1 jaar 
(verlengbaar) voor: 

Stad Maaseik zoekt:

• MILIEUAMBTENAAR

• DESKUNDIGE  
AANKOOP

Meer info over aanbod en functies:
www.maaseik.be/vacatures

Ben jij 

de extra 

topping 

van ons 

team?

Lambrechts is een zelfstandige distributiecentrale 
die ernaar streeft de beste partner te zijn voor de 
professionele uitbaters van Spar superettes en 
buurtsupermarkten in België. Dagelijks staan 180 
mede werkers klaar voor zowat 300 winkelpunten. 
Vanuit Tongeren schrijft de familie Lambrechts al 
sinds 1921 aan haar succesverhaal. 
 

CATEGORY MANAGER 
GROENTEN EN FRUIT

 

Functie: Je geeft vorm aan het aanbod groenten en fruit en brengt zo een 
lach op het gezicht van de consument bij het binnenwandelen van zijn 
buurtwinkel. Je ondersteunt de winkeluitbaters bij het uitwerken van hun 
promotiebeleid en denkt mee na over de meest optimale presentatie. 
Je gaat actief op zoek naar nieuwe opportuniteiten en onderhandelt steeds 
de beste voorwaarden met leveranciers.
 

Profiel: Bachelor/Master werk- en denkniveau met een relevante ervaring 
in de foodretail, bij voorkeur in groenten en fruit.

 
Aanbod: Je komt terecht in een familiebedrijf met een hechte bedrijfs-
cultuur en een heldere visie. Je werkt actief mee aan een verhaal van groei 
en je zorgt voor een snelle impact op de winkelresultaten. Je kan rekenen 
op een marktconform salaris aangevuld met extralegale voordelen.

Uitgebreide informatie/sollicitatie via www.ceresrecruitment.be
Of t.a.v. reinhilde.petiels@ceresrecruitment.be Tel. 0486 321 668

 

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 



www.limburg.be/vacatures
#limburgbevacatures 

provincie Limburg
Universiteitslaan 1

BE-3500 Hasselt
limburg.be/vacatures

 

Provincie Limburg zoekt  
enthousiaste medewerkers! 

Administratief medewerker (8) 
- Diploma hoger secundair onderwijs 
- Contractueel, voltijds, wervingsreserve
- Brutomaandwedde: minimum 2 045,37 en maximum 3 743,50 euro
- Standplaatsvergoeding: 54,33 euro of haardvergoeding 108,67 euro
- Locaties: 

• Domeinen: Provinciaal Domein Dommelhof (Pelt), Provinciaal Domein 
Bokrijk (Genk)

• Centrale Administratie (Hasselt): Directie Financieel Beheer, Directie 
Omgeving, Directie Facilitair Beheer

Heb jij een vlotte pen en ben je vertrouwd met Office365? Solliciteer dan uiterlijk 
10 april 2022 via het online sollicitatieformulier op www.limburg.be/vacatures.

Groenwerker (7) 
- Geen diplomavereisten
- Relevante werkervaring is een troef
- Contractueel, voltijds, wervingsreserve
- Brutomaandwedde: minimum 2 007,63 en maximum 3 124,66 euro
- Standplaatsvergoeding: 54,33 euro of haardvergoeding 108,67 euro
- Locaties: 

• Domeinen: Provinciaal Domein Bokrijk (Genk), Provinciaal Domein 
Dommelhof (Pelt), Provinciaal Domein Nieuwenhoven (Sint-Truiden)

• Limburg: Toeristisch Fietsroute netwerk

Heb jij groene vingers en houd je van fysieke activiteiten? Solliciteer dan 
uiterlijk 10 april 2022:
- via het online sollicitatieformulier op www.limburg.be/vacatures
- per post: Directie HRM, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Ons aanbod
- 35 vakantiedagen
- Aantrekkelijke pensioenregeling
- Maaltijdcheques
- Gratis hospitalisatieverzekering
- Stimulansen voor duurzaam woon-werkverkeer
- Opleidingsmogelijkheden
- Bokrijkabonnement
- …

Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert en voeg jouw sollicitatiebrief, 
uitgebreid cv en een kopie van je diploma toe.

Meer info
Surf naar www.limburg.be/vacatures voor meer informatie over de functies  
en de selectieprocedure of neem contact op via vacatures@limburg.be of  
tel. 011 23 78 24.

Ontdek je job bij de provincie Limburg!
Wil je samenwerken met toffe collega’s? Sta je met plezier Limburgers te woord? 
Wil je groeien in je functie? Wil je een stempel drukken op Limburg? Dan is werken 
bij de provincie Limburg of één van haar instellingen zeker iets voor jou.  

We selecteren op basis van je competenties, niet op basis van leeftijd, geslacht, 
etnische afkomst, geloof, fysieke beperking of nationaliteit.

coördinator onthaal 
(dienst Gallo-Romeins Museum)
 (contract onbepaalde duur  –  voltijds) + 
wervingsreserve 2j

jouw uitdaging
In de dienst Gallo-Romeins Museum ben je de 
spil van het bezoekersonthaal-management.  Je 
staat in voor de professionele en te allen tijde 
klantvriendelijke werking van het onthaal.  Je geeft 
dagelijks leiding aan het onthaalteam en werkt 
zelf ook actief mee als onthaalmedewerker.  Je 
vervult diverse coördinerende en administratieve 
taken. 

jouw profiel
Houder van een diploma van professionele 
bachelor of gelijkgesteld en
beschikken over minimaal 3 jaar relevante 
ervaring in een onthaalfunctie.

administratief 
medewerker – 
loketbediende
(directie cultuur en toerisme)  
(contract onbepaalde duur  –  voltijds) + 
wervingsreserve 2j

jouw uitdaging
De directie cultuur-toerisme omvat een 
aantal diensten (o.a. Gallo-Romeins Museum, 
Teseum, Toerisme, de VELINX, Bibliotheek, 
enz.). In elk van deze diensten worden enkele 
medewerkers ingeschakeld waarvan het 
takenpakket uitsluitend of in zeer grote mate 
wordt uitgevoerd aan het centrale onthaalpunt. 
Als medewerker in  één van deze diensten, 
ben jij voor menig bezoeker hét gezicht van 
de dienst en het eerste en dus erg belangrijke 
aanspreekpunt! Je zorgt ervoor dat de klant/
bezoeker op een professionele wijze wordt 

onthaald. Je staat ook in voor de uitvoering 
van een aantal administratieve, logistieke en 
praktische taken.

jouw profiel
Houder van een diploma of getuigschrift van 
hoger secundair onderwijs.

ons aanbod (beide functies):
Voltijdse arbeidsovereenkomst /  
onbepaalde duur, maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, 
…

verloningsbarema (bruto/maand):
Coördinator onthaal: B1/B3: €2611,44-
€4400,19-
Administratief medewerker–loketbediende: C1/
C3: €2045,37-€3743,56-

bijkomende informatie
e-mail: personeelsdienst@stadtongeren.be  
website: www.tongeren.be/vacatures 

interesse ?
Je kandidaat stellen kan dmv een 
sollicitatieformulier en motivatiebrief, aangevuld 
met cv met foto, afschrift diploma en rijbewijs en 
voor de desbetreffende functie het bewijs mbt 
de relevante ervaring. Het sollicitatieformulier, 
de functiebeschrijving, de formele voorwaarden 
kun je terugvinden en downloaden via www.
tongeren.be/vacatures. Te versturen naar (datum 
poststempel is bepalend):
College van Burgemeester en Schepenen, 
Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren of 
tegen ontvangstbewijs afgegeven bij de 
personeelsdienst van de Stad Tongeren
(per e-mail: personeelsdienst@stadtongeren.be 
wordt ook aanvaard) 
en dit uiterlijk op 30 april 2022.

Wij zijn Tongeren 
en zoeken een

Solliciteren kan tot uiterlijk 4 april 2022 door je sollicitatiebrief,  
cv en een kopie van je diploma te versturen naar de stad Bilzen, 
t.a.v. Personeelsdienst, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen of 
via e-mail naar vacatures@bilzen.be. Raadpleeg de volledige 
functiekaart op www.bilzen.be.

Stad Bilzen is op zoek  
naar M/V/X
Bilzen heeft iets apart. Eigenzinnig maar vastberaden. Hier bekijken we 
de dingen graag anders. We zijn niet de grootste. Ook niet de oudste of 
de chicste. We doen het op onze manier. Met passie, goesting en de 
ambitie om Bilzen elke dag opnieuw biesonder te maken. Daarom zijn 
we op zoek naar een …

●  MAATSCHAPPELIJK WERKER  ●
Graad Bv | voltijds | contractueel 
Je biedt psychosociale, administratieve of financiële hulpverlening aan 
cliënten die hierop een beroep doen. Je communiceert op een vlotte 
manier met je doelgroep, collega’s en leidinggevenden. Je beschikt over 
de nodige expertise om mee de doelstellingen van de dienst te realiseren. 
Profiel Ben jij een maatschappelijk werker die stevig in zijn/haar 

schoenen staat, flexibel is naar taken toe en zeer klantgericht 
kan werken? Dan is deze functie misschien iets voor jou! 
Functierelevante ervaring strekt tot aanbeveling. 

Diploma Je beschikt over het diploma bachelor in het sociaal-agogisch 
werk, met de titel van maatschappelijk assistent of een 
daarmee gelijkgesteld diploma.

Loon Een brutomaandloon (afhankelijk van relevante ervaring en 
anciënniteit) tussen 2.611,44 en 4.400,19 euro, aangevuld met 
extralegale voordelen.

VACATURE



De kennismaking
Alk Reismakers werd in 1979 opgericht 
door Valère Gaens en zijn echtgenote 
Mia. In 1995 stapten de zonen mee in 
het bedrijf. Ondertussen is dit Alkens 
bedrijf fors gegroeid onder de leiding 
van Geert en Rik Gaens. Zij richten hun 
pijlen steeds meer op het uitwerken 
en organiseren van reizen op maat 
voor bedrijven, verenigingen, clubs en 
particulieren. De klant wil namelijk veel 
meer dan een standaardpakketje. Met 
een team van een 45-tal medewerkers 
creëren ze unieke reiservaringen 
op maat van de klant. Om hen te 
ondersteunen in de gestage groei van 
het bedrijf en de realisatie van hun 
ambitieuze doelstellingen, zijn wij voor 
hen op zoek naar een:

 www.alk.be

RECHTERHAND BEDRIJFSLEIDER
De uitdaging: • Samen met de 2 eigenaars en de manager van het travelteam stippel je het 
beleid voor de toekomst verder uit. Dat vormt de basis voor de verdere professionalisering van de 
organisatie • Je bent overkoepelend operationeel verantwoordelijk voor zowel de reisorganisatie 
als het autocarbedrijf, incl. de volledige backo�  ce • Je staat rechtstreeks in voor de dagelijkse 
aansturing van het autocarbedrijf. De manager van het travelteam doet dit voor de reisorganisatie 
• Je staat in voor de interne organisatie van het kantoor, inventariseert bestaande processen en 
optimaliseert ze • Je bent verantwoordelijk voor het hr-beleid, subsidie- en verzekeringsdossiers, 
het opzetten van de rapportering … en draagt de algemene verantwoordelijkheid voor de 
administra tieve en IT-processen • Je onderzoekt en faciliteert verbeterprojecten • Je zetelt in het 
managementteam en rapporteert aan de 2 eigenaars

De perfecte match: • Master werk- en denkniveau, met een sterk inzicht in bedrijfseconomische 
processen • Ervaring in een bredere backo�  ce-rol is een troef • Analytische, proactieve, 
structurerende en procesmatige denker • Klantgericht, charismatisch en pragmatisch • Kritisch 
en ondernemend • Oog voor continue verbetering • Hands-on en fl exibele mindset • Integer, 
nauwgezet en een sterke communicator • Geboren peoplemanager, ondersteunend en 
enthousiasmerend

Het aanbod: • Een gedreven travel- en autocarteam om samen mee verder te bouwen aan 
‘the next level’ • Veel groeikansen in een familiale cultuur met ambitie in de reissector • Een 
marktconform remuneratiepakket met bedrijfswagen

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Jorinde Gijbels op 011 30 35 04                     www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien?  Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

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.

SALES EXECUTIVE
MODULAIRE INFRASTRUCTUUR
De uitdaging: • Na een inwerkperiode, met een intensieve producttechnische en marktgerichte 
opleiding, ben je medeverantwoordelijk voor een aantal focusmarkten in onze verhuur- en 
verkoopactiviteit in het commerciële/industriële segment en de tentverhuurbedrijven • Je beheert 
enkele keyaccounts van het bestaande portfolio • Je werft klanten met doelgerichte prospectie 
en je bezoekt prospects in de vernoemde focusmarkten in binnen- en buitenland • Samen met de 
marketingafdeling werk je actief mee aan de verdere ontwikkeling van deze focusmarkten • Je staat 
in voor de voorbereiding en begeleiding van projecten, tot aan de uitvoeringsfase, waarna je het 
project overdraagt aan de operationele organisatie • Je rapporteert rechtstreeks aan de salesdirectie 

De perfecte match: • Je bent hoog opgeleid en hebt een 5-tal jaar ervaring in b2b-sales • Je 
analytische geest begrijpt snel het businessmodel van de prospect • Je bent een commercieel 
talent dat graag contacten legt en deuren weet te openen • Je werkt klant- en oplossingsgericht 
• Je hebt a�  niteit met techniek of technische producten • Je bent vertrouwd met courante IT-
systemen (MS O�  ce, ERP ...)  • Je bent sociaal en communicatief sterk in het Nederlands, Frans 
en Engels

Het aanbod: • Een stabiele functie in een fi nancieel gezond en groeiend bedrijf • Een afwisselende 
job en je eigen klantenportefeuille • Verantwoordelijkheid en autonomie in een open cultuur met 
korte communicatielijnen • Een aantrekkelijk salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen, 
waaronder een bedrijfswagen • Een goede work-lifebalans en een fi levrije omgeving • Een 
hr-beleid gericht op jouw persoonlijke groei

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
Veldeman, gevestigd in Bree, is een 
internationaal georiënteerd bedrijf 
dat met meer dan 100 gemotiveerde 
medewerkers gespecialiseerd is in 
het ontwerpen, produceren, verhuren 
en verkopen van hoogkwalitatieve 
tent- en halconstructies voor bedrijfs- 
en privéfeesten, opendeurdagen, 
sport- en culturele manifestaties, 
beurzen, tentoonstellingen, logistieke 
toepassingen, stockageruimten, 
sporthallen en zelfs militaire 
toepassingen. Met eigen vestigingen 
in Noord- en Zuid-Amerika en 
wereldwijd agentschappen en 
partnerships heeft Veldeman 
zich ontwikkeld tot een van 
de belangrijkste spelers op de 
wereldmarkt. Om het salesteam te 
versterken, zoeken we een:

 www.veldemangroup.com 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.



De kennismaking
Boplan® bv is een internationaal 
bedrijf, gevestigd in Wevelgem, en 
marktleider in ‘high performance 
safety systems’ voor industriële 
toepassingen. Sinds de oprichting 
22 jaar geleden kent de groep 
een sterke internationale groei. 
Bij Boplan® heerst er een jonge, 
dynamische bedrijfscultuur, die een 
no-nonsenseaanpak combineert met 
gedreven enthousiasme en een drang 
naar innovatie. Momenteel zijn wij 
voor hen op zoek naar een:

 www.boplan.com

SALES ACCOUNTMANAGER B2B
Industriële veiligheidssystemen voor de regio Limburg 

De uitdaging: • Beheren en uitbreiden van bestaande klantrelaties door prospects en (actieve) 
klanten te bezoeken op basis van gerichte prospectie of leadgeneratie • Zoeken naar kansen, 
samen met klanten • Onderhandelen en afsluiten namens de werkgever • Promotie van het 
Boplan-concept, -merk en -assortiment • Plannen en opvolgen van projecten • Communicatie 
en afstemming met de veiligheids- en milieuadviseurs en de onderhoudsmanagers • Verbinden 
van de klant en de organisatie en coördineren van de samenwerking tussen alle betrokken 
partijen • Berekenen, opvolgen en fi naliseren van correcte en uniforme o� ertes, in overleg met de 
salesmanager en de verantwoordelijken van aangrenzende afdelingen • Assistentie bij levering/
installatie van materialen • Deelname aan en actieve promotie op beurzen • Correcte registratie in 
de daarvoor bestemde tools (CRM/ERP) • Transparante rapportage over lopende projecten

De perfecte match: • Hogere opleiding met commerciële oriëntatie (of gelijkwaardig door 
ervaring) • Succesvolle b2b-saleservaring met industriële klanten • Netwerk van contacten 
in de sector • Technische a�  niteit en interesse in security • Gemotiveerd om kwalitatieve 
en complete oplossingen te bieden • Relatiebouwer • Service- en kwaliteitsgericht, met een 
dynamische en enthousiaste instelling • Zelfstandig, maar ook een teamspeler • Aanpassen aan 
de veranderingen in een groeiend bedrijf • Goede kennis van het Engels is een meerwaarde

Het aanbod: • Jezelf verder ontwikkelen in een innoverend en dynamisch bedrijf • Een uitdagende 
job waar initiatief gewaardeerd wordt • Een inspirerende loopbaan in een collegiale groepssfeer 
• Een mooi salaris met extra’s

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Brecht Blindeman op 011 30 35 07                www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien?  Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

VERKOPER - INTERIEURADVISEUR
Met oog voor kwaliteit en design

De uitdaging: • Interieurdesign is je passie en je zorgt voor een perfecte klantbeleving 
• Je kan goed luisteren naar klanten en vertaalt hun wensen naar creatieve concepten/
oplossingen • Je biedt uitstekende klantenservice door interieuradvies te geven en 
plannen in te tekenen • Je maakt correcte o� ertes en sluit verkopen • Je zorgt voor 
een ordelijke en smaakvolle toonzaal en voor informatie (prijzen, levertermijnen …) 
die altijd correct en up-to-date is • Je volgt de verdere verwerking van je verkopen 
nauwlettend op

De perfecte match: • Je hebt een bachelordiploma interieurarchitect/stylist/designer 
of je bent gelijkwaardig door ervaring • Je bent nieuwsgierig naar de nieuwste 
trends, stijlen en materialen • Je kan zelfstandig werken, maar je bent ook een echte 
teamplayer • Je bent bereid tot weekendwerk

Het aanbod: • Een uitdagende en creatieve job waarin je je talenten kan ontplooien 
• Je komt terecht in een aangename omgeving met ruimte voor initiatief • Je ontvangt 
een aantrekkelijk loon naargelang je ervaring • Je werkt in een familiale sfeer, waarin 
teamwork van groot belang is

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
Interieur Plus, met vestiging in 
Peer, zet de toon in meubel- 
en interieurcollecties. Ze 
brengen de nieuwste trends 
van interieurbeurzen in Parijs, 
Keulen en Milaan tot bij jou. 
Van meubelcollecties tot 
accessoires en verlichting. 

Omwille van de vooropgestelde 
groei kijken we voor hen uit 
naar een:

 www.interieurplus.be 
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.

OPERATIONS & LOGISTIEK MANAGER 
Met een sterke hands-onmentaliteit

De uitdaging: • Je stuurt de productie, de productieplanning, de techniek en het onderhoud 
aan voor de totale goederenstroom van de onderneming, zowel intern als extern • Je bent de 
liaison tussen de operationele mensen en de andere diensten • Je zoekt mee naar oplossingen 
voor operationele en logistieke uitdagingen • Je werkt mee aan en bewaakt budgetten en 
investeringsplannen om de beschikbaarheid en performantie van machines en installaties te 
verbeteren • Als peoplemanager evalueer, motiveer en help je je team groeien • Je werkt nauw 
samen met het hoofd engineering, de verantwoordelijke grondsto� en en de verantwoordelijke 
planning

De perfecte match: • Je beschikt over een hoger denkniveau en hebt meerdere jaren ervaring 
in een leidinggevende rol in een productieomgeving • Je bent een hands-on, inspirerende en 
coachende leidinggevende • Je bent resultaat- en klantgericht, fl exibel en stressbestendig • Je 
bent een echte probleemoplosser • Geen 9-to-5-mentaliteit: je houdt contact met de collega’s 
van de weekend- en nachtploegen • Technische kennis van kunststo� en en de verwerking ervan 
is een pluspunt

Het aanbod: • Een sterk groeiende omgeving van recycling, waar ondernemingszin, initiatief en 
creativiteit gewaardeerd worden • Je kan mee vormgeven aan de strategie en het beleid, op korte 
en lange termijn, en deelnemen aan de besluitvorming • Een aantrekkelijk salarispakket inclusief 
extralegale voordelen zoals een fi rmawagen

De kennismaking
Govaerts Recycling, ook gekend als 
Govaplast, is een familiale kmo, 
gelegen in Alken. Sinds 1995 maken 
ze duurzame producten van 
gerecycled plastic voor uiteen-
lopende toepassingen. Govaerts 
Recycling streeft ernaar om een 
innovatieve koploper te zijn op het 
vlak van productontwikkeling, 
ontwerp en productieprocessen. 
Hun producten van topkwaliteit 
bereiken klanten van over de hele 
wereld. 

Om de groei verder te realiseren, zijn 
we op zoek naar een:

 www.govaplast.com

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Marc Janssen op 011 36 10 79                       www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien?  Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.



CUSTOMER SERVICE
& INVENTORY MANAGER  
De uitdaging: • Je leidt de verschillende customerserviceteams en de aankoopafdeling • Je 
zorgt voor een hoge servicekwaliteit voor de salesafdeling en de eindklanten. Hierbij focus je 
op optimalisaties, kostenreducties en e�  ciëntieverbeteringen • Je staat in voor het dagelijks 
management en de coaching van de customerservice en de aankoopafdeling (14 medewerkers) 
• Je bent verantwoordelijk voor alle inkomende en uitgaande stromen van goederen (KPI’s, 
budget, nieuwe initiatieven) • Je analyseert de bestaande structuren van de logistieke fl ow en 
ontwikkelt oplossingen om de e�  ciëntie en e� ectiviteit van de organisatie te verbeteren • Je staat 
in voor de realisatie van de vooropgestelde doelen (KPI’s) binnen de vooropgestelde deadlines 
• Je verzekert de interne communicatie in het team, maar ook met de andere stakeholders, zoals 
de sales-, fi nance- en kwaliteitsafdelingen • Je rapporteert rechtstreeks aan de Senior Supply 
Chain Manager

De perfecte match: • Min. 5 jaar ervaring met het succesvol leiden van een multidisciplinair 
supplychainteam (customerservice of logistiek), ervaring in aankoop is een plus • Peoplemanager 
die makkelijk kan navigeren in het netwerk van een grote internationale organisatie • Ervaring met 
import, export en douanewetgeving • Goede kennis van het Nederlands en het Engels, Frans en 
Duits zijn een plus • Accurate en analytische probleemoplosser

Het aanbod: • Een uitdagende positie in een internationale omgeving • Een uitgebreid 
salarispakket • Op termijn doorgroeimogelijkheden op basis van je interesse en ambities

De kennismaking
Tosoh Europe maakt deel uit van 
de Tosoh groep, met hoofdkantoor 
in Tokyo, Japan. Wereldwijd telt 
de groep 130 bedrijven en 12.000 
gemotiveerde werknemers. Tosoh 
Europe heeft technologisch leiderschap 
bereikt in de diagnostische markten 
dankzij hun grondige kennis van 
de groeiende klinische vraag naar 
snellere en preciezere diagnoses. 
Ze focussen op diagnostische 
domeinen zoals immunochemie, 
HPLC-gebaseerde diabetesdiagnose, 
thalassemiescreenings en moleculaire 
biologie. Deze zelfontwikkelde en 
hoogtechnologische diagnostische 
systemen worden verkocht en verdeeld 
naar de verschillende verkoopkantoren 
in Europa. Om hun team in het 
Belgische EMEA-verdeelcentrum in 
Tessenderlo te versterken, zoeken we 
een:

 www.tosoh.com

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.

De kennismaking
Ebema is een producent van 
hoogwaardige betonproducten die 
geperst of gegoten worden. Van klinker 
over megategel tot maatwerk. Ebema 
werkt volgens het motto ‘Creativity 
makes the di� erence’. Sinds de 
oprichting in 1946 kent Ebema een 
permanente groei. Momenteel stelt het 
bedrijf meer dan 220 mensen tewerk. 
Deze ploeg realiseert een jaarlijkse 
omzet van bijna 50 miljoen euro. Ebema 
in Zutendaal en Rijkevorsel verbetert 
ruimte voor bedrijven, overheden en 
particulieren. Ze maken buitenruimtes 
beter. Slimmer. Veiliger. Mooier. Groener. 
Hiervoor bedenken en ontwikkelen ze 
hoogtechnologische betonoplossingen. 
Momenteel zijn we voor hen op zoek 
naar een:

 www.ebema.be

COÖRDINATOR ONDERHOUD
Organisatietalent met brede technische kennis

De uitdaging: • Het preventief en correctief onderhoud op een kwalitatieve manier en met oog 
voor veiligheid mee helpen organiseren • Storingen aan machines opsporen en analyseren • De 
onderhoudsafdeling mee leiden als rechterhand van het hoofd onderhoud en bij zijn afwezigheid 
ook zijn taken overnemen • Helpen opleiden, ondersteunen en aansturen van een team van 13 
storings- en onderhoudstechniekers • Inzicht verwerven in de productie-installaties en beschikbare 
technologie met het oog op verbeteringen • Inplannen en opvolgen van extern onderhoud • Zorgen 
voor informatieoverdracht tussen de shiften • Deelnemen aan de roterende permanentieregeling 
• Rapporteren aan het hoofd onderhoud

De perfecte match: • Bachelor- of masterdiploma (elektromechanica) of gelijkwaardig door 
ervaring • Brede praktische en theoretische technische kennis, elektrisch en mechanisch 
• Inzicht in besturingssystemen en storingen kunnen zoeken in PLC-sturingen is een plus 
• Goede planner, organisator en observator • Ploegspeler die kan enthousiasmeren • Praktisch 
aangelegd en alert • Leergierig, oplossingsgericht, zelfstandig en leidinggevend

Het aanbod: • Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid in een modern en innovatief 
bedrijf • Ruimte om mee te ontwikkelen in deze sterk groeiende en stabiele kmo • Lid zijn van de 
Ebema-familie en werken bij de winnaar van de Voka HR Award • Aantrekkelijk remuneratiepakket 
inclusief extralegale voordelen, waaronder een fi rmawagen

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Philippe Nelissen 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.

www.waelkens.eu

www.waelkens.eu

www.waelkens.eu

www.waelkens.eu

SALES REPRESENTATIVE B2B
Vertegenwoordiger met sterke salesdrive

De uitdaging: • Verantwoordelijk voor de verdere commerciële uitbouw van de regio 
Antwerpen - Limburg - Vlaams-Brabant • Onderhouden van bestaande klantenrelaties en 
cross-selling • Uitbouwen van de klantenportefeuille door actieve prospectie • Klanten adviseren 
in de samenstelling van hun oplossing, o� ertes uitwerken • Mee uitbouwen en opvolgen van 
pr- en marketingactiviteiten • Meestal op de baan en bij klanten, op vrijdag in de kantoren 
in Oostrozebeke. Administratie kan van thuis uit • Werken met de ondersteuning van een 
professionele interne salesafdeling • Rapporteren aan de mede-eigenaar/salesmanager

De perfecte match: • Hoger diploma in een commerciële richting of gelijkwaardig door 
ervaring • Enkele jaren saleservaring in een b2b-context. Ervaring als vertegenwoordiger is een 
troef, maar geen must • Gedreven en resultaatgericht • Doorzetter met een passie voor verkoop 
• Commerciële en klantgerichte instelling, gedreven door prospectie en sales • Professionele 
uitstraling als uithangbord van het bedrijf

Het aanbod: • Werken in een dynamische onderneming, een gevestigde waarde in de sector, 
ondersteund door een gemotiveerd team • Een targetgerichte omgeving met de nodige 
zelfstandigheid om je werk te organiseren • Aantrekkelijk salaris, waarbij resultaten beloond 
worden • Extralegale voordelen zoals een fi rmawagen, gsm en tablet

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking

Waelkens NV is een internationaal 
gerenommeerde producent van 
promotiemateriaal. Het zwaartepunt 
van hun activiteiten ligt op vlaggen, 
frames, spandoeken, banners en 
gepersonaliseerde kledij. Als 
familiebedrijf staan ze al vier 
generaties lang garant voor kwaliteit 
en innovatie. Met vestigingen in 
België en Roemenië hebben ze een 
brede afzetmarkt in Europa en 
bedienen ze particuliere, industriële 
en openbare klanten. Samen met een 
team van 120 gedreven 
medewerkers produceren ze 
dagelijks artikelen die met zorg het 
imago van hun klanten uitdragen. 
Om hun verdere groei te stimuleren, 
zijn we voor hen op zoek naar een:

 www.waelkens.eu 
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.



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



 KWANTEN GARAGE NV staat voor Kwantentement & Kwanteliteit 

 Verkoop van nieuwe Renault & Dacia 
 personen- en lichte vrachtwagens .

Magazijnier (auto)
Autotechnicus / diagnose technicus

(ervaring is een plus)

Werken in een vast familiaal team

Opleidingen zijn voorzien

interesse => dominique@renaultkwanten.be

Sectoren als chemie en farma zitten in de lift. Maar het klinkt 
velen nogal specifiek in de oren. Wat moet je kunnen, en wat
zijn veelgevraagde jobs? Heel wat, zo blijkt. “Wij hebben 
structureel zowat 1.500 openstaande vacatures.”

1. WELKE VOOROPLEIDING?
Eerst al even een misvatting uit de wereld helpen: je hoeft geen chemie gestudeerd 

te hebben om in de chemie aan de slag te gaan. “Net zoals je niet noodzakelijk een 

diploma farmaceutische wetenschappen moet hebben om in de farma te werken”, 

stelt Veerle Van Nieuwenhuysen, adviseur onderwijs en arbeidsmarkt bij vakfederatie

essenscia vlaanderen.

De sector kenmerkt zich door een grote spreiding in opleidingsniveau: van werkzoe-

kenden zonder voorkennis tot doctors in de chemie. Dat komt omdat chemie en farma, 

volgens Van Nieuwenhuysen, typerend een brede waaier aan jobs biedt. “Denk aan 

functies in productie en onderhoud, in labo en logistiek, maar ook op het vlak van onder 

meer communicatie, sales, HR, milieu en veiligheid.”

2. HEB JE EEN OPLEIDING NODIG?
Een vooropleiding niet per se, een opleiding meestal wel. “Vergis je niet: de lat bij

chemie- en farmabedrijven ligt hoog”, klinkt het. “Wie bijvoorbeeld start als proces-

WAT MOET JE KUNNEN?
operator krijgt sowieso eerst een intensieve opleiding op de werkvloer. Afhankelijk van 

de aard van de installatie en de specifieke bedrijfsactiviteiten kan het zelfs meerdere 

jaren duren voor je dat proces helemaal onder de knie hebt. Dé procesoperator bestaat 

dan ook niet: die job is bij elk bedrijf anders en verschilt van installatie tot installatie.”

Meer nog dan het diploma is, volgens Van Nieuwenhuysen, de arbeidsattitude belang-

rijk. “Je moet over een groot leervermogen beschikken en bereid zijn levenslang bij te 

leren. En je moet kunnen functioneren binnen een streng gereglementeerde werkomge-

ving, met strikte regels en procedures op het vlak van hygiëne en veiligheid.” 

3. WAT ZIJN VEELGEVRAAGDE PROFIELEN?
Procesoperatoren, professionele bachelors chemie en elektromechanici met specialisa-

tie in onder meer automatisatie, meet- en regeltechnieken en onderhoudstechnologie. 

Op masterniveau zijn vooral ingenieursprofielen in trek zoals industrieel, burgerlijk of 

bio-ingenieurs. “Bij farma- en biotechbedrijven zijn ook farmaceutische wetenschappers 

en biotechnologen erg gegeerd”, vult ze aan, naast it- of dataprofielen. “Bedrijven zijn 

ook meer en meer op zoek naar data-analisten voor de verwerking van big data. Ook 

robotisatie, artificiële intelligentie en augmented reality winnen in chemie en farma aan 

belang.”

4. EN DE KNELPUNTEN?
De voorbije jaren zijn er bijna 5.000 jobs bijgekomen. Chemie- en farmabedrijven heb-

ben structureel zowat 1.500 openstaande vacatures. Bij vier op de tien bedrijven zijn er 

vacatures die al langer dan een half jaar openstaan. “Het zijn vooral technische functies 

in productieprocessen en onderhoud die bovenaan de vacaturelijst staan: zowat 40 pro-

cent van de vacatures is bestemd voor technisch TSO-talent, ongeveer 30 procent voor 

professionele bachelors. De toekomst is dus aan de technici”, stelt Van Nieuwenhuysen. 

Dat laatste blijkt ook uit het recente VDAB-schoolverlatersrapport. “Vooral de gespe-

cialiseerde zevende jaren in het TSO blijken van groot belang voor de chemie- en

farmasector. Zij halen al drie jaar op rij het kleinste aandeel werkzoekenden bij de afge-

studeerden. Bij opleidingen als chemische procestechnieken, regeltechnieken of indus-

triële onderhoudstechnieken is amper 3 tot 5 procent van de gediplomeerden na een 

jaar nog op zoek naar werk.”

William Visterin

Aan de slag
in chemie en farma

Ook aan de slag in chemie en farma?
Ontmoet 30 bedrijven uit de sector op het jobevent ‘We Are Chemistry’,

woensdag 23 maart van 17 tot 21.30 uur in BluePoint Antwerpen.

Schrijf je gratis in via www.wearechemistry.be

Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

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

Is er iemand

stapelgek op jou?

Ook op zoek naar de perfecte match?
Ga naar jobat.be en vind de job waar jij 
écht gelukkig van wordt.

Profi ciat met je 
nieuwe job!

Vind jouw klik 
op jobat.be
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