
De kennismaking

CPA is al meer dan 30 jaar actief als 
professionele systeemintegrator 
voor industriële automatisering en 
productiemanagement van 
softwareprojecten. Ze voegen 
waarde toe aan de productie
processen van hun klanten, 
verhogen de efficiëntie en 
maximaliseren zo hun concurrentie
kracht. CPA heeft veel expertise 
opgebouwd in complexe en 
veeleisende productie omgevingen. 
Gezien het potentieel in de markt en 
de kwaliteit van hun oplossingen 
geloven zij rotsvast in hun 
groeipotentieel. Om deze groei 
richting te geven en te onder
steunen, zijn wij voor hen op zoek 
naar een: 

 www.cp-a.be

MANAGER OPERATIONS & PROJECTS 
Ervaren projectmanager die een team motiverend weet te coachen

De uitdaging: • Instaan voor de financiële en operationele eindverantwoordelijkheid voor 
projecten en services, samen met de businessunitmanagers • Opvolgen van planning en 
budgetten • Het overzicht behouden over alle projecten, zodat de beschikbare resources 
optimaal worden toegewezen • Correct gebruiken van het ERP en planningssysteem  
• Definiëren van KPI’s • Samenstellen van evenwichtige projectteams • Waarborgen en 
uitdragen van operationele structuren en processen • Analyseren van noden in de business  
• Betrokken bij de uitrol VCA*, VCA** en ISO 9001 • Uitwerken van interne projecten  
• Rapporteren aan de groepsdirectie • Nauw samenwerken met 2 businessunitmanagers 

De perfecte match: • Hoger denk en opleidingsniveau • Overzicht kunnen bewaren 
over een grote hoeveelheid complexe projecten • Minimaal 5 jaar relevante ervaring in een 
projectgebaseerde omgeving • Ervaring met industrial automation is een troef, maar geen must 
• Peoplemanager die de talenten van mensen in kaart kan brengen en hen kan motiveren om 
het beste van zichzelf te geven • Dankzij je sterke communicatieve vaardigheden, transparante 
aanpak en vanuit het algemeen belang van de organisatie creëer je buyin bij het team voor jouw 
beslissingen • Sterk in plannen en organiseren • Klantgericht

Het aanbod: • Professionele werkomgeving waar werken in een gemotiveerd team centraal 
staat • Uitdagende projecten en veel variatie • De kans om te groeien in je job • Aantrekkelijk 
verloningspakket met extralegale voordelen (wagen, laptop, gsm …) • Aandacht voor een gezond 
evenwicht tussen werk en privé (glijtijden, mogelijkheid om af en toe thuis te werken …)

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Hanne Hooyberghs op 011 36 10 62            www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. 
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

ALGEMEEN DIRECTEUR (Ref 130701)

De uitdaging: Vanuit een beleidsvisie op ouderenzorg zal je instaan voor de dagelijkse 
leiding over de organisatie en de verdere uitbouw van een kwalitatieve, gastvrije en vriendelijke 
zorg voor onze bewoners en gebruikers. Je vertegenwoordigt 125  werknemers over diverse 
diensten: zorg, stafmedewerkers, administratie, logistiek, techniek, …. Je werkt hiertoe dagelijks
nauw samen met de verantwoordelijke zorg en de economisch directeur en je bouwt verder 
aan de toekomst i.s.m. externe partners vanuit het respect voor de spiritualiteit van de zusters 
Maria (Ingelmunster). Je rapporteert op geregelde tijdstippen aan het dagelijks bestuur en het 
bestuursorgaan.

Profi el: • masteropleiding of gelijkwaardig met relevante ervaring, bij voorkeur in een zorgorgani-
satie • enthousiast peoplemanager met een brede beleidsvisie • teamplayer en oplossings gerichte 
coach • innovatief denker met een realistische aanpak bij de vertaling naar het operationele.

Aanbod: • een brede, sociaal geëngageerde managementfunctie • een performant kader en stabiel 
personeelsteam • een mensgerichte organisatie deel uitmakend van het samenwerkingsverband 

“De Hoeksteen” en lid van Zorgnet-Icuro • aantrekkelijke loonvoorwaarden en voordelen eigen 
aan de sector + dienstwagen.

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

TEN ANKER is een recent gerenoveerd woonzorgcentrum te NIEUWPOORT met 146 woon-
gelegenheden, een kortverblijf en een DVC. Ter opvolging wegens pensionering zoeken wij een

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

WZC TEN ANKER Nieuwpoort 
investeert in de toekomst !

Interesse? Richt je kandidatuur naar o�  ce@verdonckbv.be 
Meer info? Jos Verdonck, Personeelspsycholoog,  056 53 11 80

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar www.motena.be/directeur-hr 
en solliciteer online. 

Word jij de (m/v/x)

van een zorgonderneming met een brede 
waaier aan dienstverlening?

Ben jij een motiverende leider die 900 glimlach-
bezorgers blij kan maken door te óntzorgen?

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

Welke man neemt ouderschapsverlof?

Het aandeel van door mannen opgenomen ouder-
schapsverlof is de voorbije jaren licht gestegen. Al is 
er een groot verschil per leeftijdscategorie. Slechts 
12,7 procent van de werknemers tussen 20 en 29 jaar 
die ouderschapsverlof opnamen zijn mannen, tegen-
over bijna een kwart bij de 30 tot 39-jarigen. Vanaf 
49 jaar stijgt het aandeel van mannelijke werknemers 
die ouderschapsverlof opnemen maar liefst naar 
46,4 procent. Dat blijkt allemaal uit cijfers van HR- 
adviseur Partena Professional.

Ook het verschil in vertegenwoordiging van man- 
nen tussen arbeiders (39,5 procent) en bedien-
den (29,7 procent) die ouderschapsverlof opna- 
men is opvallend. Het diploma blijkt eveneens 
van invloed. Bij de werknemers die ouderschaps-
verlof opnamen met lager onderwijs als hoogste 
diploma, bedraagt het aandeel mannen 40,4 procent. 
Maar bij de houders van een universitair diploma 
vertegenwoordigen mannen 28,2 procent van de 
werknemers die ouderschapsverlof opnamen.  (WiVi)

Eén derde van de Belgische werknemers die ouderschapsverlof opnamen, 
zijn mannen. In verhouding kiezen vooral oudere vaders voor dit verlofstelsel.


