
Aangeboden door GREENYARD PREPARED

“Technisch talent krijgt hier 
alle kansen om te groeien”

Greenyard Prepared (misschien 
nog gekend onder de oude naam 
Scana Noliko) is al tientallen 
jaren een standvastige waarde in 

de Limburgse economie. Dank-
zij hoogtechnologische installa- 
ties en een team van erg gemo-
tiveerde collega’s worden hier 

elke dag kwaliteitsvolle voe- 
dingsproducten op een efficiënte 
manier geproduceerd.
“Techniek is écht het hart van 
onze organisatie”, aldus HR Direc-
tor Jan Dirkx. “Het mag dan ook 
niet verbazen dat een tiende van 
de mensen in ons bedrijf een tech-
nische functie heeft. Door onze 
jaarlijkse groei én voor de ver-
vanging van collega’s die na een 
rijkgevulde carrière aan hun pen-
sioen denken, hebben we perma-
nent nieuw technisch talent nodig. 
Deze mensen zijn essentieel om 
ons bedrijf in de kopgroep van de 
Europese markt te houden.”

AFWISSELENDE JOB
Een stevige uitdaging voor 
Greenyard Prepared om deze 
gespecialiseerde jobs in te vul-
len. “We nemen de handschoen 
op samen met Harry Stals, assis-
tent-hoofd van onze technische 
dienst, die we hebben aangesteld 
als Technical Talent Coördinator”, 
legt Jan Dirkx uit. “Hij zet zijn schat 
aan kennis en ervaring in om zo- 
wel interne mensen met tech-

nische interesse, als ambitieuze 
nieuwkomers, te coachen tot 
toplevel professionals.”
“Op basis van het technische ken-
nisniveau en de wensen qua job-
invulling en specialisatie, stellen 
we samen met de VDAB een inte- 
ressant opleidingspakket met 
modules op maat samen”, vertelt 
Harry Stals. “Dankzij on the job 
training kunnen we hun sterktes 
optimaal benutten en worden ze 
uiteindelijk ingezet in een zeer 
afwisselende, technische job die 
hen op het lijf is geschreven. Door 
vervolgens in heel hun verdere 
carrière bij Greenyard Prepared 
‘levenslang’ te leren, wordt het 
beroep nooit saai en zie je dat de 
gemiddelde anciënniteit hier met 
gemak vele tientallen jaren be-
draagt. Greenyard Prepared is dus 
‘prepared’ voor de toekomst!”

Interesse om bij 
Greenyard Prepared te werken? 

Neem een kijk op
jobs.greenyardprepared.com 

Greenyard Prepared, de gekende producent van groenteconser-
ven, sauzen en verse maaltijden uit Bree, heeft de eerste steen 
gelegd van een intensief programma waarbij elk technisch ta- 
lent maximale kansen krijgt om zich te ontplooien. “Zowel interne 
mensen met interesse voor techniek als nieuwe krachten die ons 
team willen vervoegen, krijgen een langdurig en individueel tra-
ject voorgeschoteld om zich verder te bekwamen in een speciali-
satie naar keuze”, zegt HR Director Jan Dirkx. 

 

Harry Stals (Technical Talent Coördinator) en Jan Dirkx (HR Director) van Greenyard Prepared.

B O N G A E R T S
R E C Y C L I N G

A F V A L B E H E E R

Aanbod:

• Goed loon • Werkzekerheid in een

groeiende onderneming

Interesse?

Neem contact op via 011 60 32 58

AFZETCONTAINER – WALKING-FLOOR 

zoekt voor zijn vestiging in Houthalen een 
veelzijdige:

Chauffeur CE

Lokaal bestuur Voeren is op zoek naar een: 

AFDELINGSHOOFD WELZIJN & 

BELEIDSONDERSTEUNING 
contractueel | voltijds | B4-B5 

Wil jij meebouwen aan een welzijnsbeleid voor onze inwoners en het  

algemeen beleid mee ondersteunen? Ben jij een geboren leider, besluitvaardig 

en deins je er niet voor terug om initiatief te nemen? 
 

Aarzel dan niet en stuur je motivatiebrief met CV, afschrift van je diploma en 

uittreksel uit het strafregister uiterlijk 24 april naar personeel@devoor.be of 

per post naar Gemeente Voeren, Gemeenteplein 1, 3798 Voeren. 
 

Meer info: www.voeren.be  

Technische werknemers gezocht !
Lasser - Monteur

Wij bieden U : 
-Een bedrijfswagen
-Een competitief loonpakket
-Toffe collega’s en aangename teamsfeer
- Mooie projecten in grote bedrijven

Contact : info@jmwsteelworks.be       
GSM : 0474/287993

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

  
Top 10 jobs in IT
Analist, developer en technicus zijn de 
meest gevraagde jobs in IT.
Dat blijkt uit het overzicht van de gevraagde 
IT-jobs op Jobat, gepubliceerd in de voorbije twaalf 
maanden. Overigens zijn IT-jobs erg divers. De tech-
nicus en helpdesk situeren zich vooral op niveau van 
support. Verder in de lijst staan ook meer business 
IT-jobs zoals (project) management en consulting.

1 Analyse 21,3%
2 Application development 15,4%
3 ICT & PC technicus 10,2%
4 Helpdesk & support 9,1%
5 Netwerk, ICT security 7,7%
6 Management 6,9%
7 Project management 6,0%
8 Consulting 5,9%
9 IT-architectuur 3,8%
10 Database 3,6%

Bron: Jobat 2021-2022



De kennismaking
Woonzorgcentrum De Voorzienigheid 
in Bocholt is een van de woonzorg–
huizen van Integro vzw, Limburg’s 
grootste socialprofi tgroep, met 
8 woonzorgcentra in de provincie. 
De Voorzienigheid draagt met haar 
135 Zorgtoppers elke dag op een 
positieve, zorgzame, authentieke 
en stimulerende manier bij aan de 
kwaliteit van leven van 120 bewoners 
in het woonzorgcentrum en het 
centrum voor kortverblijf, 14 bezoekers 
van het dagverzorgingscentrum en 
4 groepen van assistentiewoningen 
in Bocholt en Kaulille. De huidige 
campusdirecteur gaat na een 
verdienstelijke carrière met pensioen. 
Om de toekomst verder vorm te geven, 
zijn wij voor hen op zoek naar een:

 www.wzcvoorzienigheid.be

DIRECTEUR WOONZORGCENTRUM 
De uitdaging: • Eindverantwoordelijk voor de coördinatie van het leef-, woon- en zorggebeuren 
en de kwaliteit van het leef-, woon- en zorgbeleid • Samen met het team instaan voor goede 
contacten met bewoners, families, vrijwilligers en de lokale omgeving • Netwerken en duurzame 
samenwerkingen uitbouwen met lokale externe partners • Samen met het beleidsteam continu 
werken aan kwaliteit en innovatie • Instaan voor een optimaal medewerkersbeleid, een e�  ciënte 
organisatie en budgetopvolging • Samen met het coördinatiecomité Wonen, Leven en Zorgen de 
strategische visie vormen • Rapporteren aan de algemeen directeur

De perfecte match: • Master denk- en werkniveau en bij voorkeur een diploma in een 
medisch-sociale richting of gelijkwaardig door ervaring • Min. 5 jaar relevante ervaring 
• Sterke leidinggevende ervaring en vaardigheden • Ondernemer met een proactieve en 
innovatieve houding • Sterke communicatieve en netwerkende vaardigheden • Kiezen voor 
zorg en een medewerkersbeleid op mensenmaat

Het aanbod: • Voltijdse, uitdagende en gevarieerde directiefunctie in een sterk veranderend 
zorglandschap • Duurzame en dynamische werkcontext, waarin kwaliteit, innovatie en een 
vooruitstrevend beleid vooropstaan • Een meer dan boven de personeelsnormen uitgebouwde 
personeelsbezetting • Sterke en groeiende groep van woon- en zorgcentra met een kwalitatief, 
stimulerend en ondersteunend centraal beleid • Persoonlijke en professionele (management)
ontwikkeling • Competitief loon met extralegale voordelen (salariswagen met tank- of laadkaart, 
groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gsm en laptop)

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Jeroen Smeulders 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.

Wij zoeken een 
directeur woon-

zorgcentrum

Meer info? Contacteer Eline Gregoor op 011 36 10 69                        www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

MANAGER 
De uitdaging: • Je werkt actief mee aan de nieuwe strategie van de loopbaanfondsen (op 
provinciaal en Vlaams niveau) en staat in voor de verdere uitrol van het beleid • Je bent 
verantwoordelijk voor de dienstverlening van MTECH+ Limburg, waarbij je inzet op een 
e�  ciënte dienstverlening aan bedrijven en hun medewerkers • Je coördineert het team en 
treedt op als motivator en coach • Je werkt mee aan innovatieve projecten en speelt in op 
nieuwe marktniches met de bedoeling om medewerkers te helpen met talentontwikkeling 
• Je werkt nauw samen met het opleidingscentrum LIMTEC+ en je bouwt je netwerk verder 
uit door samenwerkingsverbanden op te zetten • Je behartigt de belangen van de fondsen 
bij verschillende actoren (Vlaamse Gemeenschap, VDAB …) en waakt over het positieve imago 
van de fondsen • Je staat in voor het fi nancieel beheer van de werkingsmiddelen, waarbij 
je analyses opmaakt van de georganiseerde activiteiten • Je rapporteert aan de statutaire 
organen over de lopende activiteiten en projecten

De perfecte match: • Je hebt een master denkniveau en ervaring met paritaire organisaties 
• Je beschikt over communicatieve, adviserende en inspirerende vaardigheden, waarbij je oog 
hebt voor ieders belangen • Je bent een organisatorisch sterke teamspeler

Het aanbod: • Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheden • Filevrije omgeving 
• Contract van onbepaalde duur en een degelijk salaris met o.a. een wagen, maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering en groepsverzekering

De kennismaking

In 2018 werden de Limburgse 
opleidingsfondsen voor arbeiders 
(FTML) en bedienden (LIMOB) 
samengevoegd tot MTECH+ Limburg. 
Sindsdien zetten ze de activiteiten 
verder als loopbaanfonds van de 
metaal- en technologische industrie. 
In de snel veranderende economie 
dragen ze bij aan kwaliteitsvolle 
loopbanen en werkzekerheid voor 
werknemers, werkzoekenden en 
studenten. Daarnaast zetten ze in op 
het verhogen van de competitiviteit 
en wendbaarheid van Limburgse 
ondernemingen. MTECH+ maakt deel 
uit van een Vlaamse cluster van 6 
regionale organisaties, elk geleid door 
een lokale manager en haar/zijn team. 
Omwille van de opsplitsing 
van een groeiend pakket aan 
verantwoordelijkheden zoeken we 
voor hen een: 

 www.mtechplus.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Tara Valeri op 011 36 10 78                               www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

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

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

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

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

 www.bandag.eu

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO



Klaar om mee te bouwen aan  
een duurzame toekomst?

EnergyVille, een onderzoekssamenwerking tussen KU Leuven, VITO, imec en UHasselt, is op zoek 
naar nieuw talent. Heb jij zin om mee te bouwen aan een duurzaam energieverhaal in een uniek 
living lab? 
Solliciteer dan nu en ontwikkel samen met meer dan 500 medewerkers de energietechnieken 
van de toekomst. Thuisbasis is het Thor Park in Genk, een unieke omgeving om aan onderzoek en  
innovatie te doen.

Voor de ontwikkeling van ons living lab zijn we specifiek op zoek naar 
Techniekers, Onderzoekers, Doctoraat studenten en Project Managers. 

Momenteel zoeken we voor Energyville – VITO onder meer:

Ook zin om bij te dragen aan deze internationale kennishub? Solliciteer dan snel op onze jobpagina:
www.energyville.be/jobs of www.vito.be/nl/jobs.

Coördinator Product- en 
Constructie-Innovatie in 
de Bouw

Draag jij je steentje bij 
aan onze uitbreiding 
van activiteiten voor 
de ontwikkeling van  
nieuwe bouwproducten? 
De focus ligt hierbij op 
slimme gebouwschil
componenten (gevels, 
daken) en HVACsys
temen voor gebouwen. 
Daarnaast onderzoeken 
we hoe we de digi
talisering van constructie
methodes voor de 
bouwsector kunnen ver
snellen. Als coördinator 
werk je een visie voor 
deze onderzoeksactivi
teiten uit. 

Ingenieur Energie in 
Gebouwen – Planning & 
Ontwerp

Als ingenieur in ons built 
enenvironmentteam  
focus je op energie
oplossingen op gebouw 
en districts niveau, zo 
werk je aan projecten 
gerelateerd aan de  
energieperformantie van 
gebouwen en wijken. 
Van het uitvoeren van 
studies tot het ontwik
kelen van datagedreven 
applicaties, jij focust je 
op 1 doel: het concre
tiseren en realiseren 
van gestelde energie en  
klimaatdoelen. 

R&D Evaluatie Energie- 
en Klimaatbeleid

Maak je graag deel uit 
van ons team dat zich 
richt op de monitoring 
en evaluatie van het 
Europees energie en 
klimaatmitigatiebeleid? 
Je zal samen met je 
collega’s economische 
beoordelings methoden 
ontwikkelen en gebrui
ken om de evaluatie van 
het energie en klimaat
beleid te ondersteunen 
door de economische en 
milieueffecten te kwan
tificeren. 

R&D Expert Electricity 
Market Design

Interesse om bij te 
dragen aan het ontwerp 
van de toekomstige 
elektriciteitsmarkten?
Je zal samen met ons 
team ‘Energiemarkten’, 
gespecialiseerd in het 
ont werp, de model 
lering en de regulering 
van elektriciteits en 
multicarrier energie
markten, projecten uit
voeren. 
Hierbij onder steun je 
zowel fundamentele 
onderzoeks projecten 
als projecten voor 
klanten (regulatoren, 
overheden, ...). 

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

Je doet opdrachten in het kader van de criminaliteits- en overlastpreventie en de gemeentelijke administratieve 
sancties. Je signaleert problemen aan de bevoegde gemeentelijke diensten of de politie en je bent bevoegd voor 
vaststellingen die kunnen leiden tot een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Als gemeenschapswacht-
vaststeller van stad Borgloon voer je 50% van je prestaties uit in de gemeente Heers.

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 wettelijke nationaliteitsvereisten • Slagen voor de selectieprocedure.

SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN: • In het bezit zijn van een diploma van het secundair onderwijs of 
daarmee gelijkgesteld onderwijs • Voldoen aan de startbaanvoorwaarden (jonger dan 26 jaar) • In het bezit zijn 
van het getuigschrift gemeenschapswacht en GAS-vaststeller of dit behalen tijdens de inlooptijd.

ONS AANBOD: • Voltijds Cv-niveau, geïnd. brutomaandloon van min. € 2.099,70 (je relevante ervaring zal een rol 
spelen bij het bepalen van je salaris) • Maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, een 
interessante verlofregeling en een flexibel werkrooster (occasioneel weekend- of avondwerk).

INSCHRIJVING: De kandidaturen voor deelname aan het examen moeten uiterlijk op 13/04/2022 aangetekend 
verzonden worden (datum poststempel geldt als bewijs) of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan het 
college van burgemeester en schepenen van Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon of gemaild worden naar 
vacature@borgloon.be. Je kandidatuur omvat een sollicitatiebrief met duidelijke vermelding van de functie 
waarvoor je solliciteert, je cv en een kopie van je diploma/getuigschrift.

ALGEMEEN: • Er wordt een wervingsreserve aangelegd in contractueel dienstverband voor de duur van 1 jaar 
(verlengbaar) • De stad voert een diversiteitsbeleid.

MEER WETEN? Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en inlichtingen kan je 
bekomen via www.borgloon.be of de personeelsdienst, Kanunnikenhuis, Speelhof 10, 3840 Borgloon 
(012 67 36 68 - personeelsdienst@borgloon.be). Als er meer dan 40 geldige kandidaturen zijn, gebeurt er een 
preselectie op basis van meerkeuzevragen. Onvolledige kandidaturen worden als ongeldig beschouwd en 
worden uitgesloten van de selectieprocedure.

› GEMEENSCHAPSWACHT / VASTSTELLER 
 Niveau Cv - voltijds - contractueel

Momenteel zijn we op zoek naar een:

Adviseur wonen
Wil je mensen goed informeren 
en begeleiden bij hun woon- en 
energievragen?

Combineer je luistervaardigheid 
met een juiste domeinkennis om 
mensen correct te adviseren?

 Hou je ervan om regelgeving 
toe te passen met de nodige 
zorgzaamheid?

 Kan je samen met anderen vlotte 
werkprocessen opzetten?

‘Wat aandacht krijgt, 
gaat groeien.’

Dat is met stip het belangrijkste 
uitgangspunt in de dienst-
verlening van Stebo.

We organiseren al jaren 
vernieuwende projecten en diensten 
op het vlak van samen levings-
opbouw, ondernemen, werken, 
buurtontwikkeling, rationeel energie-
gebruik en wonen. Vertrekken vanuit 
talenten en mogelijkheden van 
mensen, groepen en buurten is de 
kern van onze aanpak. We zorgen er 
mee voor dat het overheidsbeleid ook 
werkt voor iedereen.

Herken je jezelf in een van deze boeiende functies?
We horen het graag! De procedure en het functieprofi el vind je op 
stebo.be/vacatures. Je gemotiveerde kandidatuur met cv moet ons 
bereiken uiterlijk op dinsdag 19 april 2022 om 12.00 uur. 

ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU?
Vzw Reset is een maatwerkbedrijf. Onze organisatie zorgt voor de inzameling, verwerking en verkoop van 
herbruikbare goederen en voor de tewerkstelling van personen met een grote afstand tot de reguliere ar-
beidsmarkt. Reset heeft acht kringloopwinkels en twee centrale magazijnen. Een derde centraal magazijn is 
in opbouw naast de kringloopwinkel van Tongeren. In het kader van de versterking van onze werking zijn 
wij op zoek naar:

2 WERKVLOERBEGELEIDERS 
KRINGLOOPWINKELS RIEMST-TONGEREN (30,4u of 38u)

Functie: Je haalt, samen met je collega het beste uit je team om de operationele werking in de kringloopwinkel 
zo goed mogelijk te organiseren. Dit winkelpunt is een belangrijke spil in het inzamelen, verwerken en verkopen 
van tweedehands goederen. Je coacht en motiveert je medewerkers bij het uitvoeren van hun taken en het 
versterken van hun competenties. Je werkt actief mee op de werkvloer.  In je winkelpunt neem je, in overleg met 
je team, eindverantwoordelijkheid over een aantal deeltaken uit de werking.

2 WERKVLOERBEGELEIDERS 
ATELIERWERKING EN MAGAZIJN (19u)

Functie: Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor de goede operationele werking in het centraal 
magazijn. In dit magazijn komen alle kleine spullen binnen van 5 winkels uit de regio en worden daar winkelklaar 
gemaakt. Het magazijn dient ook voor opslag van voorraden bv. voor acties. Daarnaast worden hier de afval-
stromen gecentraliseerd.  Je coacht je medewerkers bij het uitvoeren van hun taken en het versterken van hun 
competenties. Je werkt actief mee op de werkvloer.

Volledige vacature en jobinhoud:
WWW.VZWRESET.BE  > JOBS



(JR.) PROJECTMANAGER
Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

1. Onderzoeken van de klantvraag en opstellen van offerte en basisschets
2. Bespreken en afronden van offerte tot project
3. Uitvoeren van voorbereidingswerken: opmetingen, bestellingen, stuklijsten, tekeningen
4. Samenwerken met tekenaar en aansturen van monteurs
5. Aansturen van de werf: indienststellingen, opstellen van opleverings- en onderhoudsrapporten

Master elektro mechanica 
met bij voorkeur eerste 

werkervaring

± 2 dagen/week  
op de baan

PlanmatigHelicopter-
view

Oplossings-
gericht Klantgericht

LIMOCO nv is al bijna 47 jaar expert in het 
ontwerpen, produceren en installeren van lucht-
technische oplossingen. Elk project - ventilatie of 
stofafzuiging - is een staaltje van ver doorgedreven 
creatieve engineering, aangepast aan de situatie. 
Over heel België zijn de industriële klanten van  
LIMOCO nv onder te brengen in een 5-tal sectoren: 
houtbewerking, industrie, voeding, logistiek en 
afvalverwerking. LIMOCO nv biedt de klant één 
aanspreekpunt en persoonlijke begeleiding tijdens 
het hele proces van engineering, productie, 
montage en naservice voor een nieuwe of 
bestaande installatie, ongeacht de grootte. Dankzij 
een state-of-the-art machinepark, maar vooral 
dankzij een oplossingsgerichte mindset, kan 
LIMOCO nv een totaalconcept verzekeren aan zijn 
klanten. Met een gezonde leef- en werk omgeving 
als resultaat wordt zo een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het milieu. Om de gestage groei te 
bestendigen, zijn wij op zoek naar een:

www.limoco-industries.be

8 miljoen euro omzet

1975

50 medewerkers

Oudsbergen/Menen

Wat heeft LIMOCO NV u concreet te bieden?

Grondige
opleiding  
op de vloer

Architecturaal 
pareltje als  
kantoor

Familiale 
sfeer/hecht 
team

Uitstekende 
verloning + 
groene  
bedrijfswagen 

Veel  
personeels-
activiteiten

Financiële  
affiniteit

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

Aanwerving  
exclusief  

begeleid door 

Eindredacteur Sport 

Kijk jij er naar uit om: 

•  Van je passie voor sport je job te maken?
•  Elke dag bezig te zijn met taal? 
•  Sportevents te redegieren en verwerken op de  

redactie?
•  Tekst, foto’s, video’s en infografieken op de  

website klaar te zetten en te updaten? 
•  Samen te werken met een enthousiast team?
•  Een meerwaarde te betekenen voor de  

sportredactie van Het Belang van Limburg?

Dan ben jij de                                                               die we zoeken!

Solliciteer hier!

Dacht je meteen: 
check, check, check, check… en check?

Eindredacteur Sport voor
Het Belang van Limburg

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 



Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

PROJECTINGENIEUR R&D MANAGER

Bij ORBIX draait alles om circulaire economie. ORBIX ontwikkelt
technologieën en materialen die het voor bedrijven in de metaal- en 
bouwsector mogelijk maken hun ecologische voetafdruk substantieel 
te verkleinen. Zelf doen ze dit op een ongezien duurzame manier, met 
als ultieme ambitie een zero-wastebedrijf te zijn. Dit gebeurt onder 
meer door restfracties te verwerken tot nieuwe materialen of grond-
stoffen. Optimaal hergebruik is cruciaal. Zo wordt metaal gerecupereerd 
uit metaalslakken of uit bodemassen van huishoudelijk afval. Dit is 
mogelijk dankzij structurele samenwerkingsverbanden met de metaal-
sector, die ook het gerecycleerde materiaal opnieuw in de productie 
gebruikt. Een toepassing in de bouwsector is de herbestemming van 
CO

2
 als binder in het productie proces voor bouw producten, zodat cement 

overbodig is. In dit carbonatatie proces is ORBIX pionier en houder van 
vele patenten. Met eigen opslagplaatsen en kades voor scheepvaart 
zijn ook logistiek en transport op de duur zaamste manier georganiseerd. 
ORBIX behaalde reeds meerdere certificaten en normeringen en in de 
eigen labo’s blijft de expertise in innovatieve technologieën groeien. 
Een aantal vooruitstrevende projecten on-site of in samenwerking met 
bedrijven staan op stapel. 

We zoeken medewerkers die mee aan de kar willen trekken van deze 
projecten in dit toekomstgerichte bedrijf:

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be
Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Wat heeft ORBIX u concreet te bieden?

www.orbix.be150 medewerkers

1994
Genk (HQ en productie)
Farciennes (productie)

Functie en verantwoordelijkheden Functie en verantwoordelijkheden

1. Begeleiden van de projecten van testfase tot oplevering in 
industriële toepassingen on-site

2. Meewerken aan het opstellen van businessplannen: 
bepalen van parameters, processen, kosten, equipment ...

3. Uitvoeren van testen/experimenten, deze evalueren en 
finetunen

4. Samenwerken met collega’s, betrokken partners, 
specialisten en leveranciers in projectteam

5. Meewerken aan subsidiedossiers

1. Aansturen van en meewerken met het onderzoeksteam
2. Uitvoeren van onderzoeksprojecten ter verfijning van het 

carbonatatieproces
3. Verbeteren van de kwaliteit van producten en processen
4. Research en development van valorisaties van 

restfracties
5. Instaan voor budgetten en relaties met externe partners 

(bv. universiteiten) 

Gewenste kwalifi caties Gewenste kwalifi caties

Helicopterview Vindingrijk

Gedreven Vooruitziend

Doorzettings-
vermogen

Leer-
bereidheid

Pragmatisch Hands-on

Brede 
technische kennis

Interesse in 
carbo-technologie

Kennis Excel

Compleet
salarispakket
met firmawagen

Bijdragen 
aan CO

2
-

reductie

Ruimte om 
dingen in 
beweging te 
zetten

Bijzonder 
innovatief 
bedrijf

Toekomst-
perspectief

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.

Ir of Ing elektromechanica, 
elektronica, 

‘mining’, bouwkunde

Opleiding in materiaalkunde, 
geologie, mineralogie, 

betontechnologie

Ervaring met 
industriële 
processen

Aantal jaren 
ervaring in labo-

omgeving

Het Gallo-Romeins Museum is het grootste archeologische museum van 
Vlaanderen en een belangrijke cultuurtoeristische trekpleister. Wil jij ons hel-
pen om ook culinair indruk te maken? Voor de uitbating van het museumcafé 
is de stad Tongeren, beheerder van het museum, op zoek naar een enthou-
siaste creatieveling met horeca-ervaring. Een geëngageerde en gedreven 
uitbater die de zaak kan uitbouwen tot een gezellige ontmoetingsplek voor 
museumbezoekers, Tongenaren en toevallige passanten.

Heb jij een hart voor horeca én voor onze gasten? 
Laat het ons dan weten vóór 14 april.
Meer info vind je op 
www.tongeren.be/gezocht-uitbater-museumcafe

GEZOCHT:
UITBATER CAFÉ 
GALLO-ROMEINS 
MUSEUM TONGEREN

Houthalen-Helchteren

De lokale dienstencentra Perron-Oost en Casino zijn sfeervolle 

ontmoetingsplaatsen waar iedereen welkom is. Er worden sportieve, 

creatieve en informatieve activiteiten aangeboden.

Als centrumleider sta je in voor de coördinatie van het lokaal 

dienstencentrum Perron-Oost. Je bent verantwoordelijk voor de 

dagelijkse werking van het dienstencentrum en coördineert en 

organiseert een gepast activiteiten- en dienstverleningsaanbod.

Zorg

www.houthalen-helchteren.be/vacatures

Solliciteren t.e.m. maandag 18 april 2022.

Diplomavoorwaarden: Minimum in het bezit zijn van een bachelor 
diploma of daarmee gelijkgesteld

Interesse? Wil je meer weten over het aanbod en de inhoud van deze job?  
Salaris? I Selectieprocedure? I Hoe solliciteren? I Surf dan naar: 

Selectieprocedure? Schriftelijke proef (26 april), mondelinge proef en  
psychotechnisce proef (data nog te bepalen). Bijkomend aanleg werfreserve!

Wij zijn op zoek naar een

centrumleider
Lokaal dienstencentrum Perron-Oost



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.

Het gemeentebestuur van Nieuwerkerken is op zoek naar: 

COORDINATOR uitvoerende technische dienst 
(m/v), voltijds (38/38), statutair, niveau B4-B5

Jouw rol en uitdagingen:
Als coördinator uitvoerende technische dienst zorg je voor de organisatie en dagelijkse leiding van 
de technisch beambten openbare werken/patrimonium, technisch beambten groendienst, technisch 
beambten poetsdienst en toezichters.

Aanbod:
-  Een boeiende voltijdse functie (38/38), bruto 

jaarsalaris (huidige index): 36 859,62 euro (0 
jaar anc.)

- Maaltijdcheques 6,5 euro 
- Fietsvergoeding
- Hospitalisatieverzekering
- Gunstige verlofregeling
- Pluspas

-  Ervaring uit de openbare sector wordt volledig 
overgenomen, uit de privésector indien relevant 
(tot 8 jaar)

Profiel: 
-  Bachelordiploma of diploma van het hoger 

onderwijs van één cyclus of daarmee 
gelijkgesteld onderwijs

-  Technische kennis en ervaring met leidinggeven 
zijn een pluspunt

DESKUNDIGE ruimtelijke ontwikkeling/omgevingsambtenaar milieu
(m/v), voltijds (38/38), contractueel, niveau B1-B3

Jouw rol en uitdagingen:
Je staat in voor mobiliteit, duurzaamheid, kwaliteitsvol pandenbeleid en milieu gerelateerde 
omgevingsvergunningen en adviseert inzake deze thema’s.  Je initieert en coördineert gemeentelijke 
initiatieven inzake duurzaamheid en mobiliteit actiegericht.  Je adviseert en behandelt milieu 
gerelateerde omgevingsvergunningen.

Aanbod: 
-  Een boeiende voltijdse functie (38/38), bruto 

jaarsalaris (huidige index): 31 963,48 euro (0 
jaar anc.)

-  Maaltijdcheques 6,5 euro
- Fietsvergoeding
- Hospitalisatieverzekering
- Gunstige verlofregeling
- Pluspas

-  Ervaring uit de openbare sector wordt volledig 
overgenomen, uit de privésector indien relevant 
(tot 8 jaar)

- Tweede pensioenpijler van 3%

Profiel: 
-  Bachelordiploma of diploma van het hoger 

onderwijs van één cyclus of daarmee 
gelijkgesteld onderwijs

Volledige functiebeschrijvingen en bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij de personeelsdienst,  tel. 
011/48 03 67 of via volgend e-mailadres: personeelsdienst@nieuwerkerken.be. Kandidaturen met curriculum 
vitae en een afschrift van het vereiste diploma moeten uiterlijk vrijdag 22 april 2022 worden ingediend (per 
aangetekende brief of door afgifte ervan tegen ontvangstbewijs) t.a.v. het College van Burgemeester en 
Schepenen, Kerkstraat 113, 3850 Nieuwerkerken of via mail t.a.v. personeelsdienst@nieuwerkerken.be 

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
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