
MR Group is de referentie op vlak 
van zonnepanelen en energiezuinige
technieken, zowel voor particulieren 
(residentieel) als de industrie. De 
groep heeft  verschillende vesti gingen
in België en Nederland, en realiseert
een omzet van 50 miljoen euro. 
Door hun kwalitatieve producten,
innovatieve bedrijfscultuur en 
toekomstgerichte experti se creëren
zij een duurzame vertrouwensrelatie 
met de klant. Vanwege de sterke
groei, zijn ze vanuit de hoofdzetel 
in Kortrijk op zoek naar een 
gepassioneerde, vooruitdenkende en 
proacti eve (m/v):

SALES DIRECTOR
 FUNCTIE: 

• Verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de
 commerciële activiteiten van de groep binnen de 
 Beneluxmarkt.
• Coachen, sturen en begeleiden van een 65-tal 
 verkopers om hun doelstellingen te bereiken.
• Door je professionele en aangename aanpak 
 vergroot je het vertrouwen van de klanten.
• Bouwen aan een gemotiveerd, samenwerkend 
 team dat de beoogde resultaten overstijgt.
• Uitrollen van een jaarlijks salesplan in een 
 gefundeerde, operationele werking.
• Respecteren van de marges en correct toepassen 
 van de prijzen en leveringsvoorwaarden.
• Aanspreekpunt voor verschillende afdelingen 
 (marketing, productie, logistiek, etc.).
• Oog hebben voor evoluties, trends en nieuwe 
 business-opportuniteiten.
• Organiseren van opleidingen m.b.t. sales, techniek 
 en productupdates.

• Rechtstreekse en nauwe samenwerking met de 
 algemene directie.

 PROFIEL: 

• Minimum 10 jaar ervaring in een 
 salesmanagementf uncti e.
• Technisch inzicht en resultaatgerichte, 
 charismati sche professional met positi eve 
 uitstraling.
• Overtuigen van klanten met een sterke drive en 
 vlott e communicati e.
• Refl ecteren vanuit een oplossings- en 
 klant gerichte opti ek.
• Pragmati sche teamplayer die mensen inspireert 
 en moti veert tot uitmuntende prestati es.
• De markt zowel vanuit een management- als in
 the fi eld-salesperspecti ef benaderen.
• Uitstekende professionele kennis van het 
 Nederlands en Frans.
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 AANBOD: 

• Een boeiende functi e in een familiale, groeiende een innovati eve fi rma.
• Je maakt deel uit van een dynamische werkomgeving die steunt op een sterke groepsgeest.
• Een open bedrijfscultuur met korte communicati elijnen en stevige reputati e in de markt.
• We bieden een aantrekkelijk salarispakket, aangevuld met tal van extralegale voordelen.

INTERESSE? Stuur je cv met moti vati e naar info@ago.be. Meer info nodig? Bel naar 056 22 80 64. 
Wij garanderen een discrete en snelle behandeling van jouw kandidatuur. De selecti e gebeurt in exclusieve
samenwerking met AGO Internati onal.

GROUP S O L A R

BY  M R  G R O U P

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

Eerste opleidingscentrum voor farma en biotech
ViTalent wordt het eerste opleidingscentrum voor farma en biotech in Vlaanderen. “Daar is dringend nood aan, 
want dergelijke opleidingsinfrastructuur ontbrak in Vlaanderen”, oppert Kris Bosch, voorzitter van ViTalent.

ViTalent is momenteel 
volop in opbouw op het 
Wetenschapspark in Niel, 
beheerd door POM 
Antwerpen en Universiteit 
Antwerpen. De opening is 
voorzien voor na de zo-
mer. Het centrum van bijna 
1.700m² wordt een job-

simulator met labo’s, op-
leidingslokalen, een tech- 
nische trainingshal met 
sectorspecifieke appara-
tuur en een didactische 
cleanroom die de werkom-
standigheden in de sector 
zo goed mogelijk nabootst. 
Het is een gezamenlijk ini-
tiatief van sectorfederatie 
essenscia en de vakbon-
den, met steun van het 
sectorale vormingsfonds 
Co-valent en het Europees 
Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO). 

PRAKTIJKLESSEN
Het doel is om meer men-
sen beter en sneller te 

kunnen opleiden voor een 
job in de farma en biotech. 
“In eerste instantie ligt de 
klemtoon op technische 
functies in productie, labo 
en verpakking”, stelt Kris 
Bosch, ViTalent-voorzitter 

en talentadviseur bij 
bio.be en sectorfederatie 
essenscia. Eigenlijk zijn er 
voor ViTalent drie doel-
groepen. “Er is het her-
scholen van werkzoeken-
den, in samenwerking met 

VDAB. Er zijn ten tweede 
praktijklessen voor stu-
denten, in samenwerking 
met onderwijspartners. 
En er zijn trainingen voor 
werknemers uit de sector, 
zowel basiscursussen als 
bijscholingen”, klinkt het. 
Ook al moet het centrum 
nog officieel worden in-
gehuldigd, de opleidingen 
zijn er wel al. “Vandaag 
geven de ViTalent-instruc-
teurs al opleidingen op de 
werkvloer bij bedrijven. 
Op die manier hebben ze 
al zo’n 600 mensen opge-
leid.”  (WiVi)Kris Bosch, voorzitter van ViTalent.



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



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.

Meest gevraagd in chemie en farma

We vallen voor dit alles terug op het over-
zicht van jobs op Jobat. Het gaat om alle 
vacatures binnen de sector chemie & far-
macie, gepubliceerd in de voorbije twaalf 
maanden. In de lijst vinden we jobs die 
heel eigen zijn aan de sector. Zo maken 
de drie meest gevraagde jobs  –  operator 
chemie & energie, procesoperator 
chemie én productieverantwoordelijke – 

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 uitma-
ken, soms in een meer gespecialiseerde 
functie. Denk aan de customer service 
medewerker (op zes), administratief be-
diende (op acht) en accountant/boekhou-
der (op twaalf).  (WiVi)

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

Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

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

GROUP GALLOO, met hoofdzetel in MENEN, is een familiale groep met 750 werk- 
nemers en gekend als Belgisch marktleider in de recyclage van ferro- en non-ferro- 
metalen. Vanuit onze 42 filialen in België, Frankrijk en Zeeuws-Vlaanderen realiseren wij een 
omzet van méér dan 600 mio euro. Ter opvolging van onze filialen zoeken wij:

MANAGER VEILIGHEID & PREVENTIE 
• ir./ing - preventieadviseur niv. 1 of niv. 2 (ref. 44974x) 
Je staat in voor het operationeel veiligheidsbeleid in België: • opvolgen van de wetgeving, 
opstellen risicoanalyses, preventieplannen, etc. • adviesverlening en concrete uitwerking 
van preventieve acties • implementatie van concrete instructies ivm de werkorganisatie, het  
machinepark, de procedures, … • onderzoek van ongevallen, incidenten, beroepsziekten, etc. 
• aankoop van beschermingsmiddelen en veiligheidsmateriaal. 

Wie zoeken we? • ir./ing met effectieve ervaring als preventie-adviseur • daadkrachtig per-
soon met pragmatische aanpak • dynamiserende coach met vlotte omgangsvaardigheden 
(N/F) • proactief in de effectieve implementatie en opvolging.

Dit is wat Group Galloo kan bieden: • twee cruciale, autonome functies op groepsniveau 
• een ‘winnerscultuur’ waarin autonomie en korte communicatiekanalen centraal staan 
• een éénduidige bedrijfsstrategie op vlak van duurzaam ondernemen in circulaire economie 
• een solide groep die garant staat voor continue investeringen • uitstekende loonvoorwaar-

den + voordelen + representatieve bedrijfswagen.

Interesse? office@verdonckbv.be  
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57 

Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner
Volg ons op fi www.verdonckbv.be

Interesse? Richt je kandidatuur naar office@verdonckbv.be  

Meer info? Jos Verdonck, Personeelspsycholoog,  056 53 11 80 

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF

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



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

HELPT ELKANDER CVBA is een SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
gevestigd in WAREGEM. Met 12 medewerkers staan wij in voor de verhuring 
en renovatie van een 1300-tal woningen gelegen in Waregem, Wielsbeke, 
Dentergem, Pittem, Tielt en Ardooie. Ter opvolging zoeken wij een:

MEDEWERKER
PATRIMONIUMBEHEER (ref. 124805)

Je wordt de interne spilfi guur voor alle aanvragen i.v.m. onderhoud en 
herstellingen: • aanspreekpunt voor huurders met vragen omtrent onderhoud 
en herstellingen • aanvragen van o� ertes en toewijzen van externe aannemers 
• planning van de interventies, opvolging en voortgangscontrole • up-to-date 
houden van woninggegevens: EPC, energiescans, keuringen, … • plaatsbezoeken: 
vaststellingen, beschrijvingen bij verhuizingen, …

Profi el: • communicatief bachelor of gelijkwaardig door ervaring • initiële ervaring 
in bouwsector en/of vastgoedbeheer • vlot in administratie en organisatie
• oplossingsgericht.

Aanbod: • verantwoordelijke en autonome job • de dynamiek van een klein 
team met ruimte voor eigen initiatieven • een sociale organisatie • een moderne 

werkomgeving • een goede work-life balance • marktconforme loonvoorwaarden 
volgens barema’s + een aantrekkelijk voordelenpakket.

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

Volg ons opfi www.verdonckbv.be
Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

WOONMAATSCHAPPIJ IJZER & ZEE vzw, 

gevestigd in VEURNE, verhuurt meer dan 

1800 woningen en bouwt jaarlijks een 80-tal 

woningen in de regio Westkust en Noorde-

lijke Westhoek. Ter opvolging van de talrijke 

nieuwbouwprojecten zoeken wij een

PROJECTLEIDER WONINGBOUW (ref. 120902)

In nauwe samenwerking met het diensthoofd projectontwikkeling zal je optreden 
als bouwheer in naam van de woonmaatschappij. Dit omvat: • controle op 
aanbestedingsdossiers, de bestekken, de plannen, etc. • overleg met aannemers 
en architecten • werfvergaderingen en werfopvolging ter plaatse • administratieve 
follow-up: verslagen en (overheids)documenten, communicatie i.v.m. wijzingen en 
meerwerken, … Kortom, je wordt een centrale spilfi guur t.e.m. de oplevering.

Profi el: • ma/ba met bouwtechnische vooropleiding of gelijkwaardig door ervaring
• aansluitende ervaring in de bouwsector • proactieve problem-solver met een vlottte 
zelforganisatie • punctueel en communicatief vaardig.

Aanbod: • een zeer autonome en afwisselende functie (tot 50% extern) • een 
professionele organisatie in volle expansie • een vlakke structuur met korte 
communicatiekanalen • een modern HR-beleid met aandacht voor een gezonde work-

life balance • een solide en stabiele werkgever (vast dagwerk, glijdende werkuren) 
• een aantrekkelijk loon + talrijke extralegale en sociale voordelen.

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

Volg ons opfi www.verdonckbv.be
Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

WINKELDIRECTEUR - BERTRIX
tweetalig ondernemer N/F - vestiging Bertrix (Ref. 130 301)

Je wordt manager van onze succesvolle vestiging in Bertrix. Hiertoe zal je de leiding nemen over het 
salesteam, de diensten en de logistiek (magazijn, chau� eurs, …) en zal je instaan voor de dagelijkse 
organisatie van de winkel: de winkelinrichting, de prijzen, de bevoorrading, de stocks, de publiciteit, de 
opvolging van collecties, etc. Kortom, je wordt een “hands on” manager (40 werknemers, 10 000 m2) 
in nauwe samenwerking met de collega’s-winkeldirecteurs en het centraal management in Ieper.
Profi el: • commercieel en leidinggevend ondernemer • vlot tweetalig (N/F) • sterke interesse voor 
meubelverkoop • bereid zich te vestigen in de omgeving van Bertrix.

2 KLANTENADVISEURS - IEPER
verkoop meubelen of keukens - vestiging Ieper (Ref. 130 401)

Na een grondige interne opleiding zal je ofwel instaan voor de algemene meubelverkoop (woon- 
en slaapcomfort) of verder opgeleid worden tot gespecialiseerd keukenverkoper (adviesverlening, 
opmaak van ontwerp, o� ertes, …).
Profi el: • leergierig en initiatiefrijk klantenadviseur • vlot in de omgang en service-minded • goede 
kennis van de gesproken Franse taal • bereid tot geregeld WE-werk (telkens op zaterdag of zondag).

Dit is wat CRACK te bieden heeft: • nieuwe kansen voor wie een carrièrewending wenst • een 
to� e en dynamische werkomgeving waarin je inzet primeert • een hecht personeelsteam dankzij 
een no-nonsense familiale teamspirit • een expansieve groep met een solide fi nanciële basis 

• uitstekende loonvoorwaarden + bonus + voordelen.
Voor de winkeldirecteur: bedrijfswagen en mogelijkheid tot huisvesting in Bertrix.

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

CRACK MEUBELEN & KEUKENS is reeds 50 jaar een succesverhaal 
in de Belgische grensregio met ruime winkels in Ieper, Dottignies en 
Bertrix en een performante webshop. Ter versterking en opvolging 
zoeken wij

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner
Volg ons opfi www.verdonckbv.be

METAALWERK HANCKE nv, gevestigd in LO, is
actief in de staalbouw, staalhandel en en de
productie van zware staalconstructies voor indus-
trie- en bouwprojecten. Op heden zijn we op zoek 
naar een 

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 

Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

Volg ons opfi www.verdonckbv.be
Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

VERANTWOORDELIJKE ONTWERPAFDELING 
STAALCONSTRUCTIES (ref 127 403) 

Als hoofdverantwoordelijke van de tekenkamer zal je instaan voor het uitwerken van de 
staalbouwprojecten en zware staalstructuren. Je neemt de leiding over de tekenkamer en 
vormt de studieontwerpen en architectuurplannen om tot een productie- en montageklaar 
staalmodel. Je bent hierbij ook verantwoordelijk voor het aansturen van collega’s en on-
deraannemers die projecten voor ons uitwerken. Je bent de onmisbare schakel tussen de 
verkoop- en de productieafdeling.

Wie zoeken wij? • masterniveau of gelijkwaardig door ervaring • kennis van staaltekenpak-
ket Tekla Structures • grondige kennis van de staalbouwwereld • ambitie om de leiding te 
nemen in onze ontwerpafdeling.

Dit bieden wij jou: • autonomie en ruime bevoegdheden • een spilfunctie tussen verkoop 
en productie • een no nonsense familiale sfeer tussen collega’s en bedrijfsleider • werken 
bij een state-of-the-art staalconstructiebedrijf met de modernste machines en technieken
• afwisselend werk met diverse uitdagingen • een bedrijf met een stevige reputatie en refe-

renties in staalbouw • een competitief salarispakket en bedrijfswagen.
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