
AREI Lean Six Sigma ...

LONZA is een wereldwijd bedrijf met hoofd
kantoor in Basel (Zwitserland) dat levert aan de 
farma ceutische en biotechnologische markten 
en de markt voor specialistische ingrediënten. 
Sinds juli 2017 maakt ook CAPSUGEL (Bornem) 
deel uit van LONZA. CAPSUGEL levert de cap
sules vanuit zijn 11 productievestigingen 
wereld wijd. In Bornem specialiseert CAPSUGEL 
zich in de fabri catie van lege gelatinecapsules. 
Door een vol continu productie proces, met tien
tallen pro ductie  lijnen, worden dage lijks miljoe
nen capsules klantspecifiek gepro duceerd en 
bedrukt met logo’s of tekst. Bovendien bevindt 
zich in Bornem de globale R&D afdeling van 
LONZA. In dit Center of Excellence ontwikkelt, 
bouwt, test en verbetert een team van hoogop
geleide mede werkers innovatieve machines en 
proces installaties. Deze machines worden zo
wel voor de productie en de verwerking van cap
sules ingezet alsook voor het aanmaken van 
farmaceutische formu laties in specifieke 
doserings   vormen. Wegens sterke groei, zijn we 
op zoek naar gemotiveerde collega’s:www.lonza.com

16.000 medewerkers 
wereldwijd

1897

Bornem

ELECTRICAL ENGINEER PROCESS ENGINEER

Functie en verantwoordelijkheden Functie en verantwoordelijkheden

1. Design, voorbereiding en uitvoering van het elektrische gedeelte 
van complexe geautomatiseerde productieprocessen

2. Contacteren van leveranciers, bestellen van materialen en 
aansturen van de ‘interne’ werf, superviseren van de 
contractoren

3. Modifiëren van bestaande machines en implementeren van 
nieuwe installaties

4. Documenteren van aanpassingen/werkinstructies en opleiden 
van Maintenance Engineers

1 Analyseren van productiedata en dagelijks opvolgen van het 
productieproces

2. Verbeteren van de performantie, ondersteunen bij 
troubleshooting en kwaliteitsverbetering

3. Deelnemen aan projecten met langetermijnfocus op continu 
verbeteren

4. Implementeren van nieuwe technologie i.s.m. R&D binnen het 
productieproces

5. Intensief samenwerken met operatoren, onderhoud, R&D, enz.

Gewenste kwalificaties Gewenste kwalificaties

Omgaan 
met 

verandering
AmbitieusPragmatisch Sociaal 

vaardig
Sociaal 
vaardig Gedetailleerd

Wat heeft LONZA u concreet te bieden?

Ba/Ma/E/M Ing E/M, chemie, 
bio

Hoog
technologische 

productie
omgeving

Hoog
technologische 

productie
omgeving

Boeiende
hightech
functies

Innovatief 
internationaal 
bedrijf

Goede worklife balance:  
40 verlofdagen, glijdende 
uren 

Extralegale 
voordelen

Carrière
ontwikkeling

Focus op interne productieprojecten Continu verbeteren van hightechproductieprocessen

50 productie- en 
R&D Facilities, 
waaronder 

AutoCAD en/of EPLAN Green Belt

Aanwerving  
exclusief  

begeleid door 

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

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Peter Vleeschouwers op 089 30 55 11 of 0479 29 74 75  
op zaterdag tussen 10 en 12 u., zondag tussen 18 en 20 u.,  
tijdens de kantooruren en ‘s avonds tussen 19 en 20 u.

De VoorZorg zoekt een:                     

   Manager  
   dienst Verzekeringen 
      Voltijds 36u/week, standplaats Mechelen
•  Je staat in voor het operationele management van de dienst Verzekeringen. 
•  Je geeft op een resultaat- en mensgerichte manier leiding, zodat een optimale 

dienstverlening ontstaat voor zowel interne als externe klanten.
•  Wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur, verloning volgens 

barema + extralegale voordelen, thuiswerk, 25 dagen vakantie + 6 ADV-dagen.

Solliciteren?
www.werkenbijdevoorzorg.be

Deze week: extra jobs 
in finance & verzekering

Jobadvertenties vind je  
zowel in dit weekend-
katern als elke werkdag 
verspreid in je krant.  
En natuurlijk op  
Jobat.be.  

Sta je scherp voor een 
nieuwe uitdaging?
Messenfabrikant 
Stumabo International 
werft aan:
• CNC frezer
• Procesoperator
• Technieker
• Maintenance manager
• Magazijnmedewerker

 Familiale 
 werkomgeving
 

 Interessante
 verloning
 

 Drive voor tech
 en innovatie
 

Scan deze 
QR-code
en solliciteer!

jobs.hiffermangroup.com

Het lokaal bestuur Grobbendonk staat garant voor een gezonde, groene en 
aantrekkelijke leefomgeving voor de burgers, voor wie er woont, leeft, leert, 
werkt of op bezoek komt. Zo voelen mensen zich goed en welkom in onze 
gemeente. 

Het team HRM & Secretariaat is met een achttal medewerkers dagelijks 
verantwoordelijk voor alle opdrachten die te maken hebben met HR-beleid, 
personeels- en loonadministratie enerzijds en secretariaatstaken en logistieke 
ondersteuning anderzijds.

Momenteel gaat lokaal bestuur Grobbendonk over tot de aanwervings-
procedure van een 

Teamleider HRM & Secretariaat
contractueel – niveau B4-B5 – voltijds (38/38)

Jouw profiel
- Je behaalde een bachelordiploma of gelijkwaardig. 
- Je hebt minimaal vier jaren aantoonbare relevante beroepservaring.
- Je kan zeer goed een team bouwen, coachen en motiveren.

Het aanbod
- Aandacht voor een goede work-lifebalance via flexibele werktijden,  

mogelijkheid tot telewerk en aantrekkelijke verlofregeling.
- Een nauwe samenwerking met de omringende lokale besturen die aangeslo-

ten zijn bij Neteland en ruime kennis- en ervaringsuitwisseling via netwerken.
- Een geïndexeerd minimum brutojaarsalaris van 35.427,21 euro.
- Relevante beroepservaring in de privésector en als zelfstandige kan tot  

maximum 18 jaar in aanmerking genomen worden en ervaring uit de  
overheidssector komt volledig in aanmerking.

- Maaltijdcheques ter waarde van 8 euro, fietsvergoeding, gratis hospitalisatie-
verzekering, tweede pensioenpijler.

- Er wordt een wervingsreserve aangelegd die 2 jaar geldig blijft.

Solliciteren
Solliciteer met je cv, motivatiebrief en een kopie van je diploma ten laatste op 
donderdag 28 april 2022 via motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. 

Meer info?
Voor meer info kan je terecht bij Sofie Valkeners, senior consultant bij Motmans 
& Partners, via 011 36 10 78 of sofie.valkeners@motmansenpartners.be.



De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.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

OPEN JOBDAG  

Aurubis Olen, Watertorenstraat 35, 2250 Olen - 014 24 33 57 - info-olen@aurubis.com 

Woensdag 13 april 
doorlopend van 9u tot 17u30 

 
@ AURUBIS OLEN 

Een job bij Aurubis Olen, da’s een job met zekerheid.  
Want met onze metalen en ons koper stimuleren we vooruitgang.

We bieden meteen een vast contract, goed loon mét extra’s, fietslease, 
doorgroeikansen,  ...  én een team van meer dan 600 toffe collega’s! 

Ontdek meer op www.jobmetzekerheid.be
                          Heel graag tot binnenkort!

Kom vrijblijvend en zonder afspraak kennismaken  
& ontdek wat een job bij Aurubis Olen betekent.  
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