
Erpe-Mere is een lokale overheid die een correcte 
en moderne dienstverlening wil leveren aan haar 
meer dan 20.000 inwoners. De natuurlijke ver-
bondenheid in het logo slaat op de verbonden-
heid met de natuur, maar ook met alle inwoners 
en verenigingen van de acht deelgemeenten. Zin 
om ons team te vervoegen? We zijn momenteel 
op zoek naar een diensthoofd personeel.

Diensthoofd personeel 
A1-A3 – voltijdse functie in statutair verband 

FUNCTIE
•	 Je	zorgt	voor	de	ontwikkeling	en	implementatie	van	een	duurzaam	en	hedendaags	

HR-beleid.	Je	houdt	hierbij	rekening	met	de	actuele	trends	binnen	het	HR-landschap	 
en	ontwikkelt	concrete	acties	en	procedures.

•	 Je	bent	verantwoordelijk	voor	de	werving	en	selectie,	alsook	het	opmaken	van	de	 
nodige	functieprofielen.

•	 Je	bent	verantwoordelijk	voor	de	coördinatie	van	het	personeelsbeheer	en	 
administratie	(verloning,	arbeidsongevallen,	pensioneringen,	tijdkredieten	…).

•	 Je	behartigt	de	relaties	met	de	vakbonden	en	het	sociaal	overleg.
•	 …

VOORWAARDEN
•	 Je	bent	in	het	bezit	van	een	masterdiploma.
•	 Je	hebt	minimaal	4	jaar	relevante	beroepservaring	in	een	functie	als	personeels-

verantwoordelijke	(beleid-hard	HR-soft	HR).
•	 Je	bent	bereid	tot	avondwerk	(tot	19	u.	op	donderdag).	

AANBOD
De	bezoldiging	gebeurt	op	basis	van	de	salarisschalen	A1-A3.	Nuttige	ervaring	in	de	 
privésector	of	anciënniteit	in	openbare	diensten	wordt	in	rekening	gebracht.
Extralegale voordelen
•	 Maaltijdcheques	van	8	euro,	waarvan	je	zelf	1,10	euro	bijdraagt;
•	 Hospitalisatieverzekering;
•	 Fietsvergoeding	aan	0,24	euro	per	km;
•	 Volledige	tussenkomst	in	trein-	en	busabonnement	voor	woon-werkverkeer;
•	 Glijdende	werktijdregeling;
•	 De	nodige	opleidingsmogelijkheden;
•	 Vakantie:	minstens	31	dagen	op	jaarbasis	(stijgt	tot	35	naargelang	de	leeftijd).

Voel jij je aangesproken tot deze vacature?
Solliciteer	vóór 6 april 2022	via	select@liantis.be	met	je	cv,	motivatiebrief,	kopie	van	 
diploma.	Er	vindt	een	schriftelijke	proef	plaats	op	19/04,	gevolgd	door	een	assessment-
center	op	26/04	en	een	mondelinge	proef	op	4/05.	De	schriftelijke	proef	en	het	 
assessmentcenter	zullen	doorgaan	in	de	kantoren	van	Liantis	in	Aalst	of	Gent.	 
De	mondelinge	proef	zal	doorgaan	in	het	gemeentehuis	van	Erpe-Mere.

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!

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)



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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Dynamische Project Assistant

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: • Je komt terecht in een gevarieerde omgeving, waarbij 
multitasking voor de uitdaging zorgt. Je ondersteunt het team 
bij de opmaak van offertes, plant afspraken in, werkt mee aan 
PowerPointpresentaties en leest rapporten na • Je volgt de stand 
van zaken van een project op de voet en biedt in elke project- 
fase ondersteuning aan je collega HR-consultants. Zowel  
inhoudelijk als op commercieel vlak word je zeer nauw betrokken 
• Je bent vaak het eerste aanspreekpunt van de klant. Je bouwt 
een vertrouwensrelatie op en staat jouw klanten op een profes-
sionele manier bij.

Profiel: • Je combineert een bachelor- of masterdiploma met 
een eerste werkervaring in een gelijkaardige functie • Dankzij je 
organisatietalent ben je in staat een efficiënte planning uit te 
werken en deze correct op te volgen. Je bent stressbestendig en 
gaat nauwgezet te werk • Met je professionele communicatie- 

vaardigheden, maak je het verschil voor onze klanten • Je neemt 
graag verantwoordelijkheid op en zoekt een job waarbij je impact 
hebt en concrete resultaten ziet van je werk. 

Aanbod: • Je komt terecht in een dynamisch team en werkt in 
een sfeer van vertrouwen en collegialiteit. Je staat er niet alleen 
voor, er wordt in team samengewerkt naar een vooropgesteld  
resultaat • Je krijgt de nodige begeleiding on the job om te groeien 
op jouw tempo • Je kan mee vorm geven aan je jobinvulling en je 
krijgt de kans om jezelf te ontplooien • Je leert de fascinerende 
wereld van HR en Hudson kennen.

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 Sarah 
Triest, HR Officer via +32 242 53 19.

P.T.B. (Polytechnisch Bedrijf), A Member of Holcim NV gevestigd 
in Zwijnaarde, is sinds 1957 actief in de productie en verkoop 
van specialiteiten voor de bouwsector en vooral bekend onder de 
merknaam Compaktuna, de nr. 1 in toeslagstoffen voor mortel en 
beton. P.T.B. is uitgegroeid tot een zeer dynamisch en internationaal 
georiënteerd familiebedrijf bekend voor zijn kwalitatief hoogstaande 
producten en uitstekende service. 

Onderhoudstechnieker
Als medewerker productie / onderhoud / magazijn samen met de collega’s 
instaan voor de planning van de droge productie; helpen bij de onderhouds- en/of 
interventiewerken aan de productielijnen en silo’s.

Functievereisten: 
- diploma A2 elektro mechanica of gelijkwaardig door ervaring.  
- ervaring uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in een productieomgeving.  
- houden van teamwerk, orde en veiligheid. 
- snel en correct diagnoses kunnen stellen. 
- overweg kunnen met een heftruck en werken in de hoogte.

Ons aanbod:
-  aangename werksfeer, bediendenovereenkomst van onbepaalde duur met 

aantrekkelijk loon in 2 ploegenstelsel;

Wenst U deel uit te maken van een dynamisch bedrijf in volle 
expansie, stuur dan uw CV met begeleidende motivatiebrief 
naar K.VandeWalle@compaktuna.be. 

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF



Een klimaatneutrale samenleving, de circulaire economie van de toekomst, propere buurten, … 
Als zorgzame werkgever en geëngageerde dienstverlener neemt IVAGO het voortouw. 

We tekenden een ambitieus toekomstplan uit, dat we willen realiseren met een sterk IVAGO-team. 
Help ons onze ambities waar te maken!

IVAGO zoekt:
Afdelingshoofd facilitair beheer I Assistent kwaliteit en milieu I Operationeel personeelsplanner

Planner-opvolger I Technicus in ploeg

Solliciteer nu!
> jobs.ivago.be <

voor je eerste afspraak?

Zenuwachtig

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

Succes met
je sollicitatie!

Vind jouw klik 
op jobat.be
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