
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.

Stevig verankerd zijn &  
altijd in beweging blijven.
Dat doe jij als #grensverlegger.

Ga naar northseaport.com/jobs  
& solliciteer meteen.

Laat van je horen en kom bij ons aan boord! 
North Sea Port is een haven die bruist van ambitie. Met ons topteam dragen  
we succesvol bij aan de duurzame groei van ons havengebied.

Wij zoeken:
Adviseur Informatiebeheer • Adviseur Milieu •  
Functioneel Beheerder • Havenluitenant.

We bieden jou een warme thuishaven, waar je jezelf kunt zijn en alle ruimte krijgt 
om jezelf (nog meer) te ontplooien. Zo bouwen we samen, als één community, 
aan de grensoverschrijvende haven van morgen.

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



Erpe-Mere is een lokale overheid die een correcte 
en moderne dienstverlening wil leveren aan haar 
meer dan 20.000 inwoners. De natuurlijke ver-
bondenheid in het logo slaat op de verbonden-
heid met de natuur, maar ook met alle inwoners 
en verenigingen van de acht deelgemeenten. Zin 
om ons team te vervoegen? We zijn momenteel 
op zoek naar een diensthoofd personeel.

Diensthoofd personeel 
A1-A3 – voltijdse functie in statutair verband 

FUNCTIE
•	 Je	zorgt	voor	de	ontwikkeling	en	implementatie	van	een	duurzaam	en	hedendaags	

HR-beleid.	Je	houdt	hierbij	rekening	met	de	actuele	trends	binnen	het	HR-landschap	 
en	ontwikkelt	concrete	acties	en	procedures.

•	 Je	bent	verantwoordelijk	voor	de	werving	en	selectie,	alsook	het	opmaken	van	de	 
nodige	functieprofielen.

•	 Je	bent	verantwoordelijk	voor	de	coördinatie	van	het	personeelsbeheer	en	 
administratie	(verloning,	arbeidsongevallen,	pensioneringen,	tijdkredieten	…).

•	 Je	behartigt	de	relaties	met	de	vakbonden	en	het	sociaal	overleg.
•	 …

VOORWAARDEN
•	 Je	bent	in	het	bezit	van	een	masterdiploma.
•	 Je	hebt	minimaal	4	jaar	relevante	beroepservaring	in	een	functie	als	personeels-

verantwoordelijke	(beleid-hard	HR-soft	HR).
•	 Je	bent	bereid	tot	avondwerk	(tot	19	u.	op	donderdag).	

AANBOD
De	bezoldiging	gebeurt	op	basis	van	de	salarisschalen	A1-A3.	Nuttige	ervaring	in	de	 
privésector	of	anciënniteit	in	openbare	diensten	wordt	in	rekening	gebracht.
Extralegale voordelen
•	 Maaltijdcheques	van	8	euro,	waarvan	je	zelf	1,10	euro	bijdraagt;
•	 Hospitalisatieverzekering;
•	 Fietsvergoeding	aan	0,24	euro	per	km;
•	 Volledige	tussenkomst	in	trein-	en	busabonnement	voor	woon-werkverkeer;
•	 Glijdende	werktijdregeling;
•	 De	nodige	opleidingsmogelijkheden;
•	 Vakantie:	minstens	31	dagen	op	jaarbasis	(stijgt	tot	35	naargelang	de	leeftijd).

Voel jij je aangesproken tot deze vacature?
Solliciteer	vóór 6 april 2022	via	select@liantis.be	met	je	cv,	motivatiebrief,	kopie	van	 
diploma.	Er	vindt	een	schriftelijke	proef	plaats	op	19/04,	gevolgd	door	een	assessment-
center	op	26/04	en	een	mondelinge	proef	op	4/05.	De	schriftelijke	proef	en	het	 
assessmentcenter	zullen	doorgaan	in	de	kantoren	van	Liantis	in	Aalst	of	Gent.	 
De	mondelinge	proef	zal	doorgaan	in	het	gemeentehuis	van	Erpe-Mere.

Interesse?

WAAROM PRECIES JIJ?
Je hebt al saleservaring of verkopen zit in je bloed. Je wil als interne sales je commerciële talenten 
gebruiken om nieuwe & bestaande klanten telefonisch de beste rekruteringscampagne te verko-
pen. Dit vanop kantoor in Zellik en deels van thuis.

WAT DE JOB INHOUDT?
Je neemt telefonisch of via mail contact op met klanten die interesse hebben in een rekruterings-
campagne (bv. via offerte-aanvragen van klanten zelf of de collega’s van telesales, via partners of 
reacties op een marketingmail). 

Dankzij je commerciële flair en je vermogen om de noden van de klant juist in te schatten, zet jij 
deze aanvragen om in effectieve offertes en volg je deze ook verder op tot de uiteindelijke ver-
koop. Je realiseert een meerverkoop waar mogelijk.

Daarnaast heb je ook enkele administratieve taken zoals bestellingen verwerken, service-na-ver-
koop, registraties in ons CRM-systeem, vragen per mail verwerken etc.

WAT OP JE CV STAAT 
is belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. We rekruteren voornamelijk op basis van DNA. Ga jij 
100% voor tevreden klanten? Ben jij empatisch en tegelijkertijd overtuigend? Werk jij vlot en effici-
ent? En ben je een echte teamplayer? Dan heb jij het juiste profiel! 

AANBOD
•  Een job binnen media boordevol uitdagingen bij de op één na meest aantrekkelijke werkgever 

van België (Randstad Employer Brand Research 2020). 
•  Klantencontact uit verschillende sectoren en een gevarieerd takenpakket waarin je ook de ruimte 

krijgt om bij te leren en te experimenteren.
•  Een team met een duidelijke visie, een pak expertise, ambitieuze doelstellingen en waar ook 

ruimte is voor een grap.
•  De meest legendarische teambuildings!
•  Een aantrekkelijk loonpakket met interessante extralegale voorde-

len, een laptop en gsm-abonnement, extra vakantiedagen en een 
uitgebreid flexplan met mogelijkheden tot flexwagen en tankkaart.

Stuur zo snel mogelijk uw cv 
naar Roxanne.DeRyck@jobat.be.
Jobat, Z1 Researchpark 110, 1731 Zellik

Jobat rust op de stevige fundamenten van Jobat.be, de grootste Belgische jobsite 
en de Jobat-krant, een vaste waarde voor rekruteringsadvertenties in de

bekendste kranten van Vlaanderen zoals Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws,
De Standaard, Het Belang van Limburg en zoveel meer.

Nu zoeken wij zelf een

Commercieel Medewerker
om onze interne sales afdeling te versterken. Heb jij een vlotte babbel, 

krijg je energie van samen met je team de commerciële targets te
behalen en wil je werken in een warme omgeving met sympathieke

‘Jobatters’? Dan geloven we dat jij de juiste kandidaat bent!

WWW.MELLE.BE   WWW.MELLE.BE   WWW.MELLE.BE   WWW.MELLE.BE

INTERESSE?

Solliciteren kan tot uiterlijk 31 maart 2022 via bovenstaande link of via de QR-code.

NOG VRAGEN? 
Neem dan contact op met Julie Morbée van A&S Solutions via julie@assolutions.be en 
neem zeker een kijkje op www.melle.be of www.jobsolutions.be. Hier kan je meer informatie 
(functieomschrijving, aanwervingsvoorwaarden, ...) terugvinden over de procedure. 

WERFCONTROLEUR
contractueel • B1-B3 • voltijds
www.jobsolutions.be/register/10662-89

Gemeentebestuur Melle gaat over tot het organiseren van 
een aanwervingsprocedure en het aanleggen van een 
wervingsreserve van 3 jaar voor een  werfcontroleur (m/v/x).

WWW.MELLE.BE   WWW.MELLE.BE   WWW.MELLE.BE   WWW.MELLE.BE 

INTERESSE?

Solliciteren kan tot uiterlijk 30 maart 2022 via bovenstaande link of via de QR-code. 

 
NOG VRAGEN?  
Neem dan contact op met Julie Morbée van A&S Solutions via julie@assolutions.be  
en neem zeker een kijkje op www.melle.be of www.jobsolutions.be. Hier kan je meer 
informatie (functieomschrijving, aanwervingsvoorwaarden, ...) terugvinden over de procedure.

SPORTPROMOTOR
contractueel • B1-B3 • voltijds  
• brutojaarsalaris: min. 31.963 euro - max. 53.858 euro

www.jobsolutions.be/register/11143-85

Gemeentebestuur Melle gaat over tot het organiseren van 
een aanwervingsprocedure en het aanleggen van een 
wervingsreserve van 3 jaar voor een sportpromotor (m/v/x).

Lokaal bestuur Haaltert zoekt

Clustermanager Welzijn  
A4a-A4b 

Je coördineert de cluster Welzijn en stuurt 
je teams aan. Je maakt deel uit van het 
managementteam en werkt zo mee aan 
de verdere ontwikkeling van de cluster 
Welzijn en het lokaal bestuur.

Interesse ?
Solliciteer ten laatste op 7 april 2022
www.haaltert.be/vacatures
Solliciteer via www.jobsolutions.be/register/10845-78

Job in Haaltert|



De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

KRONOS EUROPE s.a./n.v. is één van de zes vestigingen van KRONOS 
Worldwide, met hoofdkwartier in de US. Als vaste waarde in de Gentse 
kanaalzone stelt zij een 300-tal medewerkers tewerk.

Als producent van hoogwaardig titaandioxide geven we kleur aan het leven. Onze helder 
witte pigmenten vind je terug in honderden producten die we dagelijks gebruiken. Daarnaast 
zet KRONOS volop in op energietransitie en duurzaamheid! Wil jij mee kleur geven aan het 
heden en de toekomst, en mee groeien op een duurzame manier? Solliciteer dan nu! 

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar kandidaten voor volgende 
functies:

Afdeling onderhoud:
• MECHANIEKER 
• MEET- EN REGELTECHNIEKER
•  MEDEWERKER ONDERHOUDS-

RAPPORTERING EN  
KOSTENCONTROLE

•  ONDERHOUDSINGENIEUR 
MECHANICA

• PROJECTINGENIEUR
• ONDERHOUDSPLANNER

Afdeling productie: 
• PLOEGCHEF PRODUCTIE
• PROCESOPERATOREN

Afdeling personeel & administratie:
•  HR COMMUNICATIE 

VERANTWOORDELIJKE

Tel.: 09/254.03.11
Solliciteer via: 
jobs-belgium@kronosww.com

KRONOS EUROPE s.a./n.v.
Langerbruggekaai 10
9000 Gent

Voor meer info over deze jobs ga naar 
www.kronostio2.com en klik door naar 
Careers – Ghent Belgium.

Lokaal bestuur Haaltert zoekt

Maatschappelijk Werker  
B1-B3, vervangingscontract
De maatschappelijk werkers bieden psychosociale hulp,  
informatie, advies en concrete dienstverlening. 

Solliciteer ten laatste op 7 april 2022

Job in Haaltert|

www.haaltert.be/vacatures

VR PLASTICS nvVR PLASTICS nv
KANEGEMSTRAAT 2
8700 TIELT

VR PLASTICS is een modern kunststofverwerkend bedrijf

Indien je interesse hebt, kan je ons telefonisch contacteren 
op 051 40 31 62 of per mail naar info@vrplastics.be

Wij zijn op zoek naar een :

Technicus mechanica of elektriciteit m/vTechnicus mechanica of elektriciteit m/v
-  Niveau : bachelor of A2 met ervaring
-  Afstellen van de machines en opzetten van matrijzen
- Aangenaam en gevarieerd werk
-  Indien geen ervaring met kunststofverwerking krijgt 

u een intensieve opleiding

ProductiearbeidersProductiearbeiders
- Niveau : A3 of praktijkervaring
-  U krijgt een opleiding voor het bedienen van de 

extrusie- en spuitgietmachines.

Hoog loon en extralegale voordelen.
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