
Deze week: extra jobs 
in techniek & engineering

TECHNIEK &
ENGINEERING

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 finance 
& verzekering 

  
Firmawagen geen must 
voor ingenieur
Bedrijfscultuur en opleidingskansen, dat vinden ingenieurs 
het meest van tel bij hun keuze voor een werkgever. Een 
bedrijfswagen speelt minder mee.

Dat blijkt allemaal uit een rondvraag 
van ingenieursvereniging ie-net bij 
634 ingenieurs (zowel burgerlijk, in-
dustrieel als bio) die in de voorbije 
drie jaar zijn afgestudeerd. Bij hun 
keuze voor een werkgever halen 
de respondenten de bedrijfscultuur 
(40 procent), de opleidingsmoge-
lijkheden (36 procent) en de goede 
werkomstandigheden (34 procent) 
als belangrijkste drijfveren aan, 

gevolgd door salaris (27 procent), 
nabijheid van het werk (25 procent) 
en naamsbekendheid (25 procent). 

OUDERS
Veel minder van tel bij de keuze voor 
een werkgever zijn bereikbaarheid 
en het aanbod van een firmawagen: 
beide zijn goed voor 10 procent van 
de jonge ingenieurs die deze ele-
menten meenamen in de keuze voor 
een werkgever.
Nog twee zaken vielen op rond dit 
thema in het onderzoek. Enerzijds 
koos één op zes ingenieurs voor ze-
kerheid door in te gaan op het eerste 
jobaanbod. En anderzijds blijkt dat 
ouders bij maar liefst 85 procent van 
de jongeren een rol speelden in de 
keuze voor een werkgever.
(WiVi)

EXPAND YOUR HORIZONS, JOIN OUR SPACE TEAM! 

We are currently hiring a(n):

— MECHANICAL ENGINEER
— TEAMLEADER MECHANICAL ENGINEERING
— OPTO-MECHANICAL ENGINEER 

Located in Oudenaarde (East-Flanders, Belgium), 
today, we employ over 90 people and have 
more than 100 years of experience in providing 
customised electro-optical solutions for both 
Defence & Space. Working at OIP will create many 
opportunities, allowing you to learn and to grow. 
YYou will be accompanied by a team of enthusiastic 
colleagues within an international working 
environment. 
We want to stay at the forefront of technology and are constantly searching for new 
frontiers to explore. Whatever your technical (electronical, embedded software, optical 
design, mechanical design…) or career discipline may be, our company proposes 
interesting and challenging projects.

Join OIP Space Instruments and get ready to experience an exciting 
future! More info: www.oipspace.be/careers 
Mail your resume to OIP Human Resources, Westerring 21, B-9700 
Oudenaarde, Belgium or by e-mail to jobs@oip.be  

Bouwwerken De Ruyck te Ninove kan terugblikken op 20 jaar ervaring in de 
bouwsector en is gespecialiseerd in renovatie en restauratie van gevels en daken. 
Kwaliteit, rentabiliteit en veiligheid zijn hun kernwaarden. Daarnaast stoelt hun 
bedrijfscultuur op vakmanschap, professionaliteit, open communicatie en fun. 
Om hun sterk team te vervolledigen, zoeken ze m/v/x:

Projectleider

Deze functies worden exclusief behandeld door Aanwervingshuis. 
Kortrijksesteenweg 1099, 9051 Gent – Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk
09 310 83 39 – www.aanwervingshuis.be

Info en solliciteren: 
kato@aanwervingshuis.be

Functie: Je neemt de leiding over jouw projecten van A tot Z: • Planning opmaken 
en bijsturen waar nodig • Je fungeert als aanspreekpunt voor alle partijen • Je plaatst 
bestellingen en communiceert hiervoor met leveranciers en onderaannemers • Je neemt 
deel aan de werfvergaderingen en controleert de werven • Je stuurt jouw arbeiders en 
onderaannemers op de werven aan • ... 

Functie: Jij neemt onder andere volgende taken voor jouw rekening: • Je analyseert
overheidsbestekken, meetstaten en plannen • Je vraagt prijzen op bij leveranciers en 
vergelijkt deze • Je controleert technische fi ches, maakt voorcalculaties en uitvoerings-
tekeningen, ... • Je zorgt ervoor dat alle vergunningen in orde zijn en verzorgt ook de 
correcte administratieve en technische opvolging • Daarnaast ondersteun je de projectleiders.

Werkvoorbereider

Aanbod voor beide functies: Je komt terecht in een 
professionele werkomgeving met werkzekerheid
binnen een groeiend familiebedrijf. Ze voorzien 
een interne opleiding en geregeld interessante 
bijscholingen. Daarnaast organiseren ze vaak 
teamactiviteiten om de verbondenheid onder 
de collega’s nog verder te versterken. Je krijgt de 
ruimte in deze veelzijdige functies om jouw 
verantwoordelijkheden op te nemen. Ze voorzien 
een aantrekkelijke verloning met verschillende 
extralegale voordelen.

installaties voor hernieuwbare energie, automotive
ontwerpprojecten, metaalconstructie enzovoort:
afwisselende projecten bij grote en internationale
klanten
 
inhouse learning & development center zet je
persoonlijke ontwikkeling centraal

ons well-being programma draagt je gezondheid en
welzijn hoog in het vaandel

We gebruiken de kracht van technologie om
bedrijven opnieuw uit te vinden. En we bieden jou als
expert de kans om mee te werken aan de
technologische oplossingen van morgen.

ausy zoekt
mechanical designers.

solliciteer
via ausy.be

sluit je aan bij 
mechanical designers by ausy
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Ondernemende HR-Consultant

Bedrijfsinfo: Hudson is een full-service HR-adviesbureau met 
bijna 40 jaar ervaring op de teller. Wij zijn een integere en loyale 
HR-partner en zetten onze expertise en oplossingen in om 
mensen en organisaties steeds verder te helpen.

Functie: • Het juiste talent op de juiste plaats, dat is waar 
we binnen Hudson sterk in geloven. We gaan samen op 
zoek naar de beste match tussen jouw ambities en com-
petenties en de juiste rol binnen Hudson. We zetten in op 
jouw groeipotentieel waardoor jouw impact en verant-
woordelijkheden groeien • Je bouwt jouw HR-loopbaan uit 
in één van onze Hudson-teams binnen Hudson en neemt de 
verantwoordelijkheid op voor de HR-projecten die je auto- 
noom uitvoert. Je bouwt expertise op en creëert sterke 
partnerships met onze Hudson-klanten • Je werkt nauw 
samen met ervaren HR-professionals die net zoals jij  
gedreven zijn door kwaliteit en teamwerk.

Profiel: • Je combineert een hogere opleiding met een sterke 
interesse in de wereld van human resources. Een eerste 
relevante ervaring in het domein van HR is een troef, maar 
we introduceren je graag in onze wereld als je deze ervaring  

mist • Je bent een gedreven teamspeler en je combineert  
een servicegerichte ingesteldheid met een gezonde commer-
ciële drive. Je beschikt over een sterke “can do”-mentaliteit 
waarmee je het verschil maakt voor onze klanten. 

Aanbod: • Je ontdekt de boeiende wereld van onze HR-tools 
en neemt stappen om jezelf in te werken in de Hudson-  
methodologie. Je krijgt de ruimte om je verder te ontwik-
kelen als tot een brede HR-expert • Je komt terecht in een 
dynamisch team en werkt in een sfeer van vertrouwen en 
collegialiteit.

Er is altijd een goede reden om te kiezen voor de HR-markt- 
leider. Stuur ons je CV en we verwelkomen je graag om 
kennis te maken. Informatie kan je inwinnen via Jeroen 
Peeters, Senior HR Advisor, +32 9 242 54 58.

PROFESSIONEEL VERKOPER LEXUS
showroomverkoop (Ref 130201)

Na een grondige productopleiding word je het centrale aanspreekpunt voor potentiële kopers 
van ons attractief LEXUS-gamma: • klantenontvangst in de showroom met accent op de klanten-
beleving • oplossingsgerichte aanbiedingen o.a. milieuvriendelijke gamma, uitgebreide diensten 
(verzekeringen, financiering, …) • begeleiding bij de verkoop t.e.m. de aflevering • opvolging van 
bestaande klanten en geïnteresseerde prospects. Profiel: • leergierig, initiatiefrijk en ondernemend 
klantenadviseur • overtuigd van een selecte aanpak en klantendoelgroep • commerciële spirit (N/F) • 
focus op klantenservice en -tevredenheid. 

MEDEWERKERS RECEPTIE & DIENST NA VERKOOP 

1 Toyota Roeselare - 1 Lexus Kortrijk / klantenservice & werkorganisatie (Ref 130202)

Na een grondige interne opleiding word je een centrale spilfiguur die zal instaan voor de dienst-na-
verkoop: • klantenontvangst • planning van de garageactiviteiten • werkinstructies voor onderhoud, 
herstellingen en bijhorende bestellingen (magazijn) • administratieve follow-up o.a. facturatie en 
waarborgen, … Profiel: • leergierig en klantvriendelijk bachelor of gelijkwaardig door ervaring • vlot 
organisatietalent • communicatief vaardig (N/F) • geboeid door auto’s en techniek.

 
Aanbod: • een solide familiale KMO met een professionele en jonge spirit • continue investeringen 

in concrete groeiperspectieven • functies met ruime autonomie en korte communicatiekanalen  
• competitieve loonvoorwaarden + bedrijfswagen.

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

GROEP VANCAYZEELE is een dynamische, expansieve en fami-
liale onderneming zowel verdeler van TOYOTA als van LEXUS. 
In West-Vlaanderen beschikken wij over Toyotavestigingen in 
Ieper, Kortrijk en Roeselare en verdelen we Lexus van vanuit 
Kortrijk (Lexus West-Flanders bv). Ter versterking zoeken wij

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

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

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.

PARKWACHTER (30,4 u./week)
JE FUNCTIE EN KERNTAKEN
• Als parkwachter ben je het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers van de IVIO- 

recyclageparken. Je helpt bezoekers op een positieve manier met al hun  vragen over 
afvalsortering en -preventie. 

• Je houdt toezicht op de juiste sortering van het aangeboden afval en op de goede 
werking van het recyclagepark. 

• Je houdt ook toezicht op het juiste gebruik van de toegangscontrole en het 
 betalingssysteem.

• Daarnaast houd je, samen met je collega’s, het recyclagepark net. Je regelt ook de 
vlotte aan- en afvoer van de verschillende afvalfracties. 

• Je werkt op zaterdag. Donderdag is je vrije dag. Je wordt via een rotatiesysteem 
tewerkgesteld op alle 11 IVIO-recyclageparken.

• Geen diplomavereisten, kennis van de Nederlandse taal is noodzakelijk, in bezit 
rijbewijs B en eigen wagen.

PARKWACHTER/TECHNISCH 
MEDEWERKER (38 u./week)
JE FUNCTIE EN KERNTAKEN
• Je wordt deels ingezet als parkwachter op onze recyclageparken (zie functie park-

wachter).
• Als technisch medewerker draag je bij tot het onderhoud van de gebouwen,  terreinen, 

voertuigen en materiaal. 
• Je kan ingezet worden voor o.a. het hakselen van snoeihout, groenonderhoud op de 

recyclageparken, onderhoud van de glasbollen, opruimen van sluikstort ...
• Je werkt op zaterdag maar geniet 1,5 vrije dag in de week. 
• Rijbewijs BE of C is een pluspunt.

IVIO, Intergemeentelijke Vereniging voor 
duurzaam milieubeheer in Izegem en Ommeland, 

gaat over tot de aanwerving en de aanleg van 
een wervingsreserve voor de functie van:

SOLLICITEREN?
Stuur je gemotiveerde kandidatuur met cv door (ten laatste tegen 
22 april 2022) naar IVIO, Lodewijk De Raetlaan 12, 8870 Izegem 
of naar cindy.coucke@ivio.be. Vermeld duidelijk of je solliciteert voor 
fulltime of 4/5e. Bij gunstige beoordeling van je cv en motivatiebrief zal je 
uitgenodigd worden voor de verdere selectie procedure: 

Schriftelijk gedeelte: woensdag 4 mei 2022: Wie slaagt, wordt uitgenodigd 
voor het mondeling gedeelte op 10 of 11 mei 2022.

Meer info en de uitgebreide vacaturetekst op www.ivio.be.

PARKWACHTER – niv. D1-D3 – m/v/x – 
onbepaalde duur – contractueel dienstverband

Zoek je een job in openlucht met voldoende sociale 
contacten, afwisseling en beweging? Wil je je steentje 

bijdragen aan een beter leefmilieu? Ben je een 
goede sorteerder? Kan je tegen een 
afvalgeurtje? Dan is deze job iets 

voor jou!



Berry bpi Roeselare (Formipac), maakt deel uit van Berry Global, een 
internationale marktleider van innovatieve verpakkings-oplossingen. In onze 
site te Roeselare ontwikkelen en produceren we flexibele PE verpakkingsfolie
voor diverse sectoren; diepvries, bouw, isolatie, dranken. Ons team van 70 
medewerkers legt jaar na jaar succesvolle resultaten voor.

Aanbod: Modern geautomatiseerd machinepark, on-the-job training, mooie 
verloning, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, site gebonden bonus, 
individuele bonus in een cafetariaplan, mooi verlofsaldo,…

Elektricien / Elektromecanicien
6-14:15 / 11:45-20u

Operator blaasfolie-extrusie
Volcontinu / 2-ploegen / Vast weekend nacht (50%)

Word jij onze collega (v/m)?

Solliciteer online!
www.berryjobs.be

bpi

Wijnendalestraat 169 - 8800 Roeselare
051 260 261

Berry bpi indupac Roeselare

Boplan is een innovatieve 
wereldspeler in industriële, 
structurele veiligheid en tevens
marktleider in dit segment. 
De onderneming wordt ge-
kenmerkt door hun vernieu-
wende en kwalitati eve pro-
ducten, dynamische bedrijfs-
cultuur en toekomstgerichte
can-do-mentaliteit. Vanwege 
de sterke internati onale groei,
zijn ze vanuit Kortrijk op zoek
naar twee gedreven, enthou-
siaste en innovati eve collega’s 
die in tandem werken met het 
marketi ng team.

CONTENT MARKETEER
 FUNCTIE: 

• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementati e en opvolging 
 van de content marketi ng.
• Schrijven van high quality content (o.a. voor brochures, e-mail, press, 
 social media, etc.)
• Acti ef content sourcen, verzamelen en opti maliseren zowel intern als 
 extern.
• Beheer content en actualisering website, i.f.v. genereren leads.
• Opvolgen trends en initi ëren nieuwe creati eve marketi ngcampagnes.
• Meten, analyseren en verbeteren van de performance en ROI aan de 
 hand van KPI’s.

 PROFIEL: 
• Bachelordiploma marketi ng/communicati e of je bent gelijkwaardig 
 door ervaring.
• Een eerste relevante werkervaring als content marketeer/copy- 
 writer in een B2B-omgeving.
• Uitmuntende creati eve copywriti ng vaardigheden via on- & offl  ine 
 media.
• Analyti sch en resultaatgedreven.
• Hands-on ervaring met content soft ware, Google Analyti cs en SEO.
• Professionele communicati eve vaardigheden (Nederlands/Engels/
 Frans).

DIGITAL MARKETEER
 FUNCTIE: 

• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementati e en opvolging 
 van de digital marketi ng.
• Plannen, implementeren en opvolgen van (inter)nati onale marketi ng-
 campagnes.
• Opzett en van SEO/ SEM marketi ngprogramma’s voor verschillende
 landen.
• Verder uitbouwen, analyseren en opti maliseren van de aanwezigheid
 op social media en website.
• Opvolgen trends en initi ëren nieuwe creati eve marketi ngcampagnes.
• Meten, analyseren en verbeteren van de performance en ROI aan de
 hand van KPI’s.

 JOUW PROFIEL: 
• Bachelordiploma marketi ng/ communicati e of je bent gelijkwaardig
 door ervaring.
• Min. 8 jaar relevante ervaring als digital marketeer in een B2B- 
 omgeving.
• Diepgaande kennis en passie voor digital marketi ng.
• Planmati ge organisator, analyti sch en data-driven.
• Hands-on ervaring met opzett en van landing pages, user funnels en
 Google Ad-campagnes.
• Professionele communicati eve vaardigheden (Nederlands/Engels/
 Frans).VG
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 AANBOD: 
• Jezelf ontwikkelen in een dynamische werkomgeving die steunt op een sterke groepsgeest.
• Een uitdagende en afwisselende job waar eigen initi ati ef sterk wordt gewaardeerd.
• Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met diverse 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.

Content Marketeer

 
OONNZZEE TTEEAAMMSSPPEELLEERRSS 

▪ Wachten niet af, maar nemen initiatief 
▪ Zijn positief ingesteld: zien mogelijkheden in plaats van problemen 
▪ Zijn dynamisch en flexibel 
▪ Zijn open en respectvol naar elkaar 
▪ Hebben goesting en ambitie om op topniveau te spelen 

OONNZZEE OORRGGAANNIISSAATTIIEE 

Boplan® bv is een internationaal bedrijf, gevestigd in Wevelgem en marktleider in “high performance safety
systems” voor industriële toepassingen. Sinds de oprichting 21 jaar geleden, kent de groep een sterke 
internationale groei. Bij Boplan® vind je een jonge, dynamische bedrijfscultuur waar een no-nonsense 
ingesteldheid samengaat met een gedreven enthousiasme en drang naar innovatie.

Deze functie wordt exclusief behandeld 
door Aanwervingshuis.
Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk 
Kortrijksesteenweg 1099, 9051 Gent 
www.aanwervingshuis.be | 056 225 880 | 09 310 83 39

Contact & info: angie@aanwervingshuis.be

Studiebureau Engitop, gelegen te Deinze, is een ingenieursbureau
gespecialiseerd in het berekenen en modelleren van bouwkundige constructies 

in beton en staal. Zij zijn sinds 1995 actief in woning-, kantoor-, appartements- 
en industriële gebouwen. Dit zowel voor nieuwbouw- als voor renovatie- en 

restauratieprojecten. Door de jaren heen is hun studiebureau uitgegroeid van een 
éénmanszaak tot een ingenieursbureau met een professioneel team. Om hun 

klanten van de nodige kwaliteit te blijven voorzien, breiden ze hun team verder uit.

Ingenieur Stabiliteit
Functie: • Je bent verantwoordelijk voor het opmaken van de stabiliteitsstudie 
van verschillende projecten • Hiervoor communiceer je met verschillende partijen 
zoals architect, bouwheer en aannemer • Voor het aanbestedingsdossier maak je de 
meetstaten en bestekken op • De verschillende werven worden door jou opgevolgd
en je neemt deel aan werfvergaderingen • Je leidt een team van een 3-tal tekenaars 
en stuurt bij waar nodig.

Profi el: • Als communicatieve teamplayer ben je een coördinator en weet je te 
anticiperen • Met gevoel voor verantwoordelijkheid ben je een echte problemsolver
• Je behaalde een masterdiploma in de industriële wetenschappen bouwkunde 
of burgerlijk ingenieur bouwkunde.

Aanbod: • Een aantrekkelijke verloning aangevuld met extralegale voordelen zoals 
maaltijdcheques en een bedrijfswagen • Je komt terecht in een moderne omgeving 
waar ruimte is voor initiatief en eigen inbreng • Je krijgt de kans om mee te werken 
aan uitdagende en prestigieuze projecten • Een dynamische werkomgeving waar 
kwaliteit primeert!



Vanden Avenne Commoditi es is 
gespecialiseerd in de trading en 
distributi e van landbouwgrond-
stoff en voor food-, feed- en
biofuel-producti e. Ons innovati ef
familiebedrijf realiseert als 
marktleider een omzet van 
ruim 1,1 miljard euro. Dagelijks
stellen 32 collega’s kwaliteit, 
service en dienstverlening voorop
in een horizontale structuur met 
een no-nonsense mentaliteit. 
Omwille van onze duurzame 
groei, willen we ons gedreven 
team in Kortrijk graag versterken 
met twee bekwame medewerkers
(m/v):

LOGISTIEK PLANNER

 FUNCTIE: 

• Verantwoordelijk over de volledige organisati e & coördinati e.
• Vlekkeloze planning bij het transport van de logisti eke dienst.
• Dagelijks contact met internati onale klanten, leveranciers en 
logisti eke serviceproviders.
• Service- en kwaliteitsgerichte aanpak van de logisti eke afwikkeling.
• Vlott e samenwerking met een team van gemoti veerde collega’s.

 PROFIEL: 

• Bachelor- of masterdiploma en een relevante werkervaring.
• Echte teamplayer met zin voor initi ati ef.
• Oplossingsgerichte en effi  ciënte denker.
• Nauwe samenwerking met medewerkers van andere diensten.
• Betrouwbare back-up voor jouw collega’s.
• Vlott e professionele communicati e N/F/E.
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 AANBOD: • Een fullti me job vol afwisseling en verantwoordelijkheid met een aangename bedrijfscultuur. • In deze historisch, 
fi nancieel gezonde onderneming zijn alle tools aanwezig om professioneel te kunnen werken en groeien. • Je krijgt een boeiende 
opleidingsperiode, aantrekkelijke salarisvoorwaarden en extralegale voordelen volgens jouw inzet en prestati es.

INTERESSE? Stuur je cv met moti vati e naar info@ago.be. Meer info nodig? Bel naar 056 22 80 64.

Deze vacature vind je ook op www.ago.be. Wij garanderen een discrete en snelle behandeling van jouw kandidatuur. 
De selecti e gebeurt in exclusieve samenwerking met AGO Internati onal.

DE KRINGWINKEL MIDDEN WEST-VLAANDE-
REN vzw, is vanuit 6 locaties actief in Kring-
winkels, horeca en mobiliteit. Wij stellen een
200-tal personeels leden tewerk en zoeken
ter uitbreiding van de centrale diensten in
INGELMUNSTER:

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

PROJECTCOÖRDINATOR
projecten in ICT en digitalisering (ref 115 610)

Je wordt een interne spilfi guur bij de implementatie van nieuwe tools voor digitali-
sering van data, informatie en communicatie: • projectmatige ondersteuning van de 
afdelingen • begeleiding van de gebruikers in het werkveld: opleiding, instructies, …
• beheer van ICT-diensten: opslag en beveiliging, contacten met leveranciers, …
• advisering van de directie bij investeringen.

Profi el: • bachelor of gelijkwaardig door ervaring • veelzijdige interesse in ICT-
toepassingen • communicatief en dienstverlenend.

WERKBEGELEIDER- COACH LOGISTIEK
“hands-on “ organisator uit logistiek of productiebedrijf (ref 115 603)

Na een grondige introductie zal je in duo met een ervaren collega instaan voor:
• een optimaal verloop van de dagelijkse transporten (interne en extern transport), de 
goederenfl ow in en uit magazijn, stockage, … • de werkorganisatie voor een 25-tal 
logistiek medewerkers, 2 dispatchers en een wagenpark van 6 vrachtwagens • de 
coaching en begeleiding aan de medewerkers op de werkvloer • de organisatie van 
de dispatching • de planning van de ophalingen in 23 gemeenten • het beheer van 
het wagenpark.

Profi el: • een sociaal geëngageerde en enthousiasmerende leider • praktische 
coach op de werkvloer • bachelor of gelijkwaardig door ervaring • met sterke inte-
resse voor logistiek en transport.

Kringwinkel MidWest biedt: • de kans om mee te werken aan de creatie van maat-
schappelijke meerwaarden o.a. tewerkstelling, hergebruik, … • een sociaal bedrijf 
dat fors investeert in een verdere professionalisering • een grote betrokkenheid bij 
innovatieve projecten • een mens-gerichte werkgever met aandacht voor een goede 

work/life-balance • marktconforme salarisvoorwaarden.

dekringwinkelmidwest.be

openingszin?

Op zoek naar
de perfecte

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

Fijne eerste 
werkdag!

Vind jouw klik 
op jobat.be
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