
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!

INGENIEUR (A4A – A4B)

DE JOB IN ’T KORT
De cluster openbare ruimte is verantwoordelijk voor de inrichting van 
de publieke ruimte, de mobiliteit en het gemeentelijk patrimonium. 
Jij helpt bij het opstellen van de strategie van de cluster en bent het 
aanspreekpunt voor het bestuur. Je geeft leiding aan de diensthoofden/
deskundigen binnen de cluster in samenwerking met de directeur.

JOUW PROFIEL IN ’T KORT
Je hebt ofwel een masterdiploma ofwel een diploma van het universitair 
onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat 
gelijkgesteld werd met universitair onderwijs. Je kan minimaal 4 jaar 
relevante beroepservaring in een leidinggevende functie voorleggen. 

WAT BIEDEN WE JOU?
- Het minimum brutomaandsalaris bedraagt 4.049,32 euro.
- Maaltijdcheques van 8 euro.
- Ecocheques, sport- en cultuurcheques en een lokale handelaarsbon 

ter waarde van 200 euro per jaar.
- Gratis hospitalisatieverzekering.
- Mogelijkheid tot aansluiting gezinsleden aan hospitalisatieverzekering, 

mits bijdrage personeelslid.
- Terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
- Fietsvergoeding voor verplaatsing woon-werkverkeer a rato van het 

maximale wettelijke bedrag.
- …

IK WIL DE JOB, WAT NU?
Stuur alle nodige documenten (cv, motivatiebrief, kopie identiteitskaart, 
diploma, attest van goed gedrag en zeden) en het inschrijvingsformulier 
(zie: https://www.wemmel.be/nl/vacatures-bij-de-gemeente) ten laatste 
op zondag 1 mei 2022 door naar personeelsdienst@wemmel.be of naar 
Gemeentebestuur Wemmel - Personeelsdienst, Dr. H. Folletlaan 28, 
1780 Wemmel.

Gemeente Wemmel zoekt een

Deze week: 
extra jobs in finance & verzekering

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

Krappe arbeidsmarkt uitdaging voor consultants
Net als de meeste bedrijven kampen ook de grote audit- en consultingkantoren met de krapte op de arbeidsmarkt.
Zo worden zij zelf soms een visvijver voor talent.

In de wereld van audit en consul-
ting zijn ook de Big 4-bedrijven 
- Deloitte, PwC, KPMG en EY - naar-
stig op zoek naar financieel talent. 
Het tekort heeft zo zijn gevolgen. 
“De toch al zware werkdruk bij die 
Big 4 wordt nog heviger omdat 
door personeelstekort het werk 
over minder mensen verdeeld kan 
worden”, stelt Christophe Paquay, 
manager bij Robert Walters. Net 
door die piekbelasting overwegen, 
volgens hem, meer finance profes-
sionals om naar andere bedrijven 
te vertrekken. “Daar is de werkdruk 
niet per se minder, maar wel gelijk-
matiger over het jaar verdeeld.”

GOEDE UITVALSBASIS
De grote kantoren lopen door de 

krapte nog een ander risico: ook zij 
worden een rekruteringsvijver. Zo 
merkt Paquay dat steeds meer be-
drijven talent proberen aan te trek-

ken door bijvoorbeeld tussen te 
komen in opleidingskosten. Ook de 
kleinere consultants roeren zich in 
het aanwerven van medewerkers 

bij Big 4-bedrijven. “Op een kleiner 
audit- en consultingkantoor is er 
vaak een minder strikte scheiding 
tussen controle en advies, wat ve-
len daarom leuker en afwisselen-
der vinden. Daarnaast is de sfeer 
er vaak gemoedelijker en zijn de 
lijnen korter.”
Toch blijft een carrièrestart bij een 
van de grote Big 4-kantoren een 
goede uitvalsbasis. “Je wordt er 
goed opgeleid, en werkt er samen 
met gemotiveerde en slimme colle-
ga’s. Wanneer dan uiteindelijk blijkt 
dat een verdere carrière binnen die 
grote consultants niet bij jou past, 
heb je in ieder geval een goede ba-
sis en kan je bij praktisch elk ander 
bedrijf aan de slag.”  (WiVi)



Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

www.asap.be/nl/jobs/bouw

CHECK:
Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

Zin in een 
TOPJOB IN DE BOUW?

Holcim, pionier in de bouwsector, zoekt voor haar 
betoncentrale in Overijse een:

Uw functie
•  U zorgt voor het organiseren, uitvoeren 

en optimaliseren van de activiteiten 
van de betoncentrale, waaronder de 
aanvoer van grondstoffen, de dosage 
& dispatching van de leveringen van 
stortklaar beton conform de geldende 
normen en interne afspraken;

•  U rapporteert rechtstreeks aan de 
Plant Manager van de betoncentrale en 
ondersteunt hem door een strikt toezicht 
op de naleving van de gezondheids- 
en veiligheidsregels. In geval van een 
technische panne stelt u een eerste 
diagnose;

•  U bent het aanspreekpunt op de site in 
afwezigheid van de Plant Manager.

Uw profiel
•  U bent leergierig, bereid om diverse 

taken op te nemen en heeft geen 9-to-5 
mentaliteit;

•  Klantgerichtheid is voor u een 
belangrijke waarde en u straalt een 
positief imago uit;

•  Teamwork, in combinatie met 
zelfstandigheid in het werk zijn uw sterke 
punten; 

•   U beschikt over een uitstekende fysieke 
conditie en bent stressbestendig.

Ons aanbod
•  Een uitdagende job met veel diversiteit en reële ontwikkelingsmogelijkheden 

ondersteund door een opleidingspolitiek op maat;
•  Aantrekkelijke loonvoorwaarden volgens PC 124 (bouw).

Interesse? Stuur dan uw CV en motivatiebrief via www.holcim.be

Doseur

www.overijse.be/jobs

“In een steeds veranderende context 
de werking en dienstverlening van de 
dienst verbeteren als team geeft me 
veel energie. Vanuit mijn functie draag 
ik bij aan het beleid 
en dat spreekt mij 
heel erg aan.”

DAVID BUYS 
DIENSTHOOFD 
PERSONEELSDIENST

Wij zoeken naar:

Op zoek naar 
een job met pit?

veel energie. Vanuit mijn functie draag 
ik bij aan het beleid 
en dat spreekt mij 
heel erg aan.”

DAVID BUYS 
DIENSTHOOFD 
PERSONEELSDIENST

ik bij aan het beleid 
en dat spreekt mij 
heel erg aan.”

DAVID BUYS 
DIENSTHOOFD 
PERSONEELSDIENST

Vragen? Contacteer de Personeelsdienst op 
02 785 33 44 of via personeelsdienst@overijse.be. 
Meer info? Kijk voor de volledige job- en profi el-
beschrijving, de voorwaarden en de selectie procedure 
op www.overijse.be/jobs. Solliciteren kan tot en met 
4 mei 2022.

diensthoofd Kinderopvang en 
Opvoe dingsondersteuning
• Je stuurt de dagelijkse werking van de dienst 

aan, geeft leiding aan je pedagogisch team, 
regisseert kwaliteitsvolle gezins-en groeps-
opvang en coördineert het opvoedingsonder  -
steunend aanbod in samenwerking met partners.

• Je bent verantwoordelijk voor het beleid rondom 
de specifi eke toepassing van regelgeving inzake 
voorschoolse kinderopvang en beleidsadvisering 
naar het lokaal bestuur.

MPC Sint-Franciscus 
Innovatieve zorgonderneming waar een 

familiale werksfeer heerst
gevestigd in Roosdaal ZOEKT

Begeleiders (M/V)
Taakomschrijving: De begeleider bouwt vanuit  
emotionele beschikbaarheid een professionele  
begeleidingsrelatie uit met de cliënten. 

Profiel: Stress verlagend – Zelfinzicht –  
Samenwerken - Betrouwbaar

Aanbod: Prestatiebreuk bespreekbaar 30,4/38 en 
38/38 – Contract onbepaalde duur –  
Verschillende doelgroepen – Uitgebreide  
ontwikkelingsmogelijkheden 

Teamcoaches (M/V)
Taakomschrijving: De teamcoach is de rechtstreeks 
leidinggevende van de medewerkers van het team. 
Hij/zij coördineert de dagdagelijkse werking van de 
leefgroep en coacht de individuele medewerkers en 
zijn team.

Profiel: Zelfinzicht – Plannen en organiseren –  
Coachen en ontwikkelen.

Aanbod: Prestatiebreuk bespreekbaar 30,4/38 en 
38/38 – Contract onbepaalde duur 

Stuur je CV naar yves.depaepe@mpc-sintfranciscus.be
Voor bijkomende info zie onze website  

www.mpc-sintfranciscus.be en facebook-pagina 
werken bij het MPC Sint-Franciscus

hrm@deputter.co
T: +32-3-320.87.87

REKRUTERING VIA MEDIA
EXECUTIVE / DIRECT SEARCH

Deel je onze passie?

Ontdek boeiende vacatures binnen
Transport, Logistiek en Automotive

www.deputter.co/jobs
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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
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