
Stad Dilsen-Stokkem gaat over tot de 

aanleg van een werfreserve voor de 

functie van:

Onderhoudsmedewerker 
stedelijk poetsbedrijf
D(D1/D3), 19/38, contractueel, m/v

Voorwaarden:
• je beschikt over de nodige vakkennis en competenties eigen aan de functie
• je voldoet aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden zoals 
opgenomen in onze plaatselijke rechtspositieregeling.

Je staat o.a. in voor een nette & hygiënische leefomgeving binnen de 
stedelijke gebouwen in functie van het algemeen welbehagen van het stedelijk 
personeel, de gebruikers en de bevolking.

Je profiel:
• praktische kennis van poetsproducten en -technieken en/of ervaring in de 
professionele schoonmaak is een pluspunt
• je werkt klantgericht en resultaatsgericht
• Je kan zowel zelfstandig als in een team werken
• je bent gemotiveerd en neemt voldoende eigen initiatief.

Wij bieden:
• bruto maandwedde voor 19/38: € 1.003,82 (min) – € 1.562,33 (max)
• bruto jaarwedde voor 19/38: € 12.045,84 (min) – € 18.747,96 (max)
• maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, 

2de pensioenpijler
• valorisatie mogelijk van relevante beroepservaring in de privésector of als 
zelfstandige (te staven)
• geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve aangelegd 
voor 12 maanden (verlengbaar).

Hoe solliciteren?
Solliciteren kan tot uiterlijk 
24 april 2022 door je cv te 
bezorgen via de registratielink: 
https://www.jobsolutions.be/reg
ister/11353-4, 
via e-mail: vacatures@dilsen-
stokkem.be, 
via brief: P&O Europalaan 25, 
3650 Dilsen-Stokkem, 
of door overhandiging tegen 
ontvangstbewijs. 

Laattijdige of onvolledige 
kandidaturen worden niet 
weerhouden.

Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat 
uit een praktische proef en een  
gestructureerd interview. 

Meer info?
Voor meer informatie over de 
voorwaarden of een 
uitgebreide functiebeschrijving: 
Marva Opsteyn, 089 790.312 of 
vacatures@dilsen-stokkem.be

PPoolliittiiee  LLaannaakkeenn--MMaaaassmmeecchheelleenn

Lokale politie Lanaken-Maasmechelen werft aan m/v/x: 

Consulent Communicatie (niveau B)

Zegt werken als burgerpersoneelslid bij de politie je iets?
Ben je gebeten door interne en externe communicatie en 
sociale media?
Heb jij creatieve voelsprieten?
Ga je een uitdaging niet uit de weg?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Meer details: www.jobpol.be – Vacatures – Functies als 
burger – Ref. S 5016 N 22 02

Interesse?
Solliciteren kan enkel via het inschrijvingsformulier, te 
downloaden op www.jobpol.be. Kandidaturen kunnen 
ingediend worden tot uiterlijk 22 april 2022.

Meer informatie?
Lokale politie Lanaken-Maasmechelen, HRM, 
Adviseur Linda COX – Tel 089/47.48.00 – 
pz.lama.hrm@police.belgium.eu

PPoolliittiiee  LLaannaakkeenn--MMaaaassmmeecchheelleenn

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

Een nieuwe medewerker die vrijwel meteen terug vertrekt, is een 
verlies voor iedereen. Voor de collega’s die hem of haar hebben 
trachten in te werken. Voor de werkgever die in de rekrutering 
investeerde. En eigenlijk ook voor de vertrekker zelf, want veel 
korte jobs op een cv geven niet de beste indruk. Hoe merk je dat 
die collega binnenkort de deur achter zich toetrekt? 

Een belangrijk deel van de werknemers in Belgische bedrijven vertrekt binnen 
het jaar. Het gaat om een kwart van alle beëindigde arbeidscontracten in 2021,
zo blijkt uit cijfers van HR-specialist Acerta. Wie binnen het jaar vertrekt bij een 
bedrijf, doet dat vooral tussen de zevende en twaalfde maand. Dat is opmerkelijk, 
want volgens experten beginnen werknemers net na zes maanden te renderen 
bij een onderneming. Zo’n vertrek is er meestal niet zo maar. Sommige signalen 
kondigen het aan.

1. NIEUWE COLLEGA KAN TAKEN NIET BOLWERKEN
Sommige kandidaten praten zich vlot door de sollicitatieprocedure, maar voldoen 
uiteindelijk niet aan de verwachtingen zodra ze de job hebben. “Uiteraard is het 
belangrijk dat de nieuwe medewerker een grondige opleiding krijgt. Of een peter 

KWART VERLAAT NA MINDER DAN EEN JAAR ZIJN JOB

of meter waarbij hij of zij terechtkan voor raad en advies”, raadt Maarten Van Hal, 
loopbaancoach bij Sterk op je Werk aan. “Maar wanneer de nieuwe medewerker 
heel sterk voelt dat hij niet in staat is om het werk te doen, bestaat de kans dat hij 
zal stoppen”, stelt Van Hal, die aanraadt om nieuwe medewerkers alle nodige tijd 
en aandacht te geven. En indien nodig te bekijken of zijn of haar takenpakket kan 
worden aangepast, als dat kan tenminste.

2. NIEUWE COLLEGA HOUDT ZICH (LANG) OP DE VLAKTE
Het is logisch dat je als nieuwe medewerker eerst een beetje afwachtend bent. 
Je moet namelijk eerst een vertrouwensband opbouwen met je teamleden. “Maar 
wanneer dit na een half jaar nog steeds niet het geval is, en wanneer je dan nog 
steeds een onzeker, klein bang vogeltje ziet dat geen gesprek durft aan te gaan 
met de andere teamleden, is dit geen goed signaal”, aldus Van Hal, die suggereert 
om in zulke gevallen zeker te bekijken hoe je hem of haar kunt ondersteunen in het 
winnen van meer zelfvertrouwen.

3. NIEUWE COLLEGA IS WEL HEEL ZEKER VAN ZICHZELF
Dat is het andere uiterste: een nieuwe collega’s die na een week beweert dat hij of 
zij alles begrijpt en voor mekaar krijgt. Ook dat is een duidelijk signaal. “De eerste 
weken en zelfs maanden bij een nieuwe werkgever dienen om het bedrijf en het 
team te leren kennen. Het is belangrijk om tijdens die eerste weken een vertrou-
wensband te creëren met de nieuwe collega’s.” Maar soms is zo’n vertrouwens-
band ver te zoeken. Bij collega’s die al meteen en herhaaldelijk voor heibel zorgen, 
moeten de alarmbellen afgaan. En dat uit zich op diverse vlakken: van gebrek aan 
teamgeest tot ronduit negatief gedrag. “Een medewerker die zich bijvoorbeeld te 
goed voelt om te praten tegen mensen op een lager niveau binnen de hiërarchie, 
is zeker geen goed signaal.”

4. NIEUWE COLLEGA ZORGT VOOR HEIBEL BINNEN HET TEAM
Sommige mensen liggen je beter dan andere, en sommige collega’s liggen ook 
gewoon beter in de groep. Maar wanneer de mensen in jouw team constant botsen 
met de nieuwe medewerker is er vaak iets mis. Nieuwkomers leren maar best om-
gaan met hun nieuwe collega’s, en omgekeerd, stelt de coach, al wil hij dat ook wel 
nuanceren. Een andere mening hebben over iets kan, volgens hem, verrijkend zijn 
voor het bedrijf, de afdeling en de business. Maar dat is nog iets helemaal anders 
dan teveel onderlinge competitie of na-ijver. “Want dàt zijn duidelijke alarmsigna-
len dat er meer aan de hand is in jouw team.”

William Visterin

Vier alarmbellen dat die
nieuwe collega snel vertrekt



De kennismaking
Woonzorgcentrum De Voorzienigheid 
in Bocholt is een van de woonzorg–
huizen van Integro vzw, Limburg’s 
grootste socialprofi tgroep, met 
8 woonzorgcentra in de provincie. 
De Voorzienigheid draagt met haar 
135 Zorgtoppers elke dag op een 
positieve, zorgzame, authentieke 
en stimulerende manier bij aan de 
kwaliteit van leven van 120 bewoners 
in het woonzorgcentrum en het 
centrum voor kortverblijf, 14 bezoekers 
van het dagverzorgingscentrum en 
4 groepen van assistentiewoningen 
in Bocholt en Kaulille. De huidige 
campusdirecteur gaat na een 
verdienstelijke carrière met pensioen. 
Om de toekomst verder vorm te geven, 
zijn wij voor hen op zoek naar een:

 www.wzcvoorzienigheid.be

DIRECTEUR WOONZORGCENTRUM 
De uitdaging: • Eindverantwoordelijk voor de coördinatie van het leef-, woon- en zorggebeuren 
en de kwaliteit van het leef-, woon- en zorgbeleid • Samen met het team instaan voor goede 
contacten met bewoners, families, vrijwilligers en de lokale omgeving • Netwerken en duurzame 
samenwerkingen uitbouwen met lokale externe partners • Samen met het beleidsteam continu 
werken aan kwaliteit en innovatie • Instaan voor een optimaal medewerkersbeleid, een e�  ciënte 
organisatie en budgetopvolging • Samen met het coördinatiecomité Wonen, Leven en Zorgen de 
strategische visie vormen • Rapporteren aan de algemeen directeur

De perfecte match: • Master denk- en werkniveau en bij voorkeur een diploma in een 
medisch-sociale richting of gelijkwaardig door ervaring • Min. 5 jaar relevante ervaring 
• Sterke leidinggevende ervaring en vaardigheden • Ondernemer met een proactieve en 
innovatieve houding • Sterke communicatieve en netwerkende vaardigheden • Kiezen voor 
zorg en een medewerkersbeleid op mensenmaat

Het aanbod: • Voltijdse, uitdagende en gevarieerde directiefunctie in een sterk veranderend 
zorglandschap • Duurzame en dynamische werkcontext, waarin kwaliteit, innovatie en een 
vooruitstrevend beleid vooropstaan • Een meer dan boven de personeelsnormen uitgebouwde 
personeelsbezetting • Sterke en groeiende groep van woon- en zorgcentra met een kwalitatief, 
stimulerend en ondersteunend centraal beleid • Persoonlijke en professionele (management)
ontwikkeling • Competitief loon met extralegale voordelen (salariswagen met tank- of laadkaart, 
groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gsm en laptop)

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Wij zoeken een 
directeur woon-

zorgcentrum

Meer info? Contacteer Jeroen Smeulders op 011 30 35 00              www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Meer info? Contacteer Eline Gregoor op 011 36 10 69                        www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

MANAGER 
De uitdaging: • Je werkt actief mee aan de nieuwe strategie van de loopbaanfondsen (op 
provinciaal en Vlaams niveau) en staat in voor de verdere uitrol van het beleid • Je bent 
verantwoordelijk voor de dienstverlening van MTECH+ Limburg, waarbij je inzet op een 
e�  ciënte dienstverlening aan bedrijven en hun medewerkers • Je coördineert het team en 
treedt op als motivator en coach • Je werkt mee aan innovatieve projecten en speelt in op 
nieuwe marktniches met de bedoeling om medewerkers te helpen met talentontwikkeling 
• Je werkt nauw samen met het opleidingscentrum LIMTEC+ en je bouwt je netwerk verder 
uit door samenwerkingsverbanden op te zetten • Je behartigt de belangen van de fondsen 
bij verschillende actoren (Vlaamse Gemeenschap, VDAB …) en waakt over het positieve imago 
van de fondsen • Je staat in voor het fi nancieel beheer van de werkingsmiddelen, waarbij 
je analyses opmaakt van de georganiseerde activiteiten • Je rapporteert aan de statutaire 
organen over de lopende activiteiten en projecten

De perfecte match: • Je hebt een master denkniveau en ervaring met paritaire organisaties 
• Je beschikt over communicatieve, adviserende en inspirerende vaardigheden, waarbij je oog 
hebt voor ieders belangen • Je bent een organisatorisch sterke teamspeler

Het aanbod: • Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheden • Filevrije omgeving 
• Contract van onbepaalde duur en een degelijk salaris met o.a. een wagen, maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering en groepsverzekering

De kennismaking

In 2018 werden de Limburgse 
opleidingsfondsen voor arbeiders 
(FTML) en bedienden (LIMOB) 
samengevoegd tot MTECH+ Limburg. 
Sindsdien zetten ze de activiteiten 
verder als loopbaanfonds van de 
metaal- en technologische industrie. 
In de snel veranderende economie 
dragen ze bij aan kwaliteitsvolle 
loopbanen en werkzekerheid voor 
werknemers, werkzoekenden en 
studenten. Daarnaast zetten ze in op 
het verhogen van de competitiviteit 
en wendbaarheid van Limburgse 
ondernemingen. MTECH+ maakt deel 
uit van een Vlaamse cluster van 6 
regionale organisaties, elk geleid door 
een lokale manager en haar/zijn team. 
Omwille van de opsplitsing 
van een groeiend pakket aan 
verantwoordelijkheden zoeken we 
voor hen een: 

 www.mtechplus.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Tara Valeri op 011 36 10 65                              www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

SUPERVISOR PRODUCTIE
(CELL-LEADER) 
De uitdaging: • Samen met 2 collega-cell-leaders sta je in voor de volledige productie • Voor 
jouw afdeling (cell) draag je de verantwoordelijkheid voor alle productieaspecten doorheen 
3 shiften • Na een degelijke opleiding speel je een actieve rol in de implementatie van het 
productiemanagementsysteem B-ME (Bridgestone Manufacturing Excellence) • Je leidt de 
dagelijkse productiemeetings om prioriteiten te stellen • Je staat dicht bij je mensen, bepaalt 
in overleg hun persoonlijke doelstellingen en je voorziet de nodige trainingen om die ook te 
behalen • Je creëert betrokkenheid in het team door te communiceren over de doelstellingen 
van de plant en de afdeling, ze op te volgen en waar nodig ondersteuning te bieden • De 
uiteindelijke doelstelling is de uitbouw van een tevreden en zelfsturend team

De perfecte match: • Je beschikt over sterke leiderschaps- en organisatorische skills 
• Je hebt de juiste competenties en passie om teamleden te coachen • Je bent assertief, 
communicatief en luistert aandachtig • Je hebt minimaal enkele jaren ervaring als 
leidinggevende in een productieomgeving • Je hebt een sterke analytische kennis om 
problemen aan te pakken • Je bent kwaliteits-, veiligheids- en milieubewust • Je hebt 
verantwoordelijkheidszin en je bent fl exibel • Je hebt een grondige pc-kennis: Outlook, 
Word, Excel

Het aanbod: • Je krijgt de kans om deel uit te maken van de Bridgestone Group • Afwisselende 
en uitdagende functie met verantwoordelijkheid • Tewerkstelling in dagdienst • Degelijk salaris 
inclusief extralegale voordelen

De kennismaking
Bandag Europe in Dilsen is de 
wereldwijde nummer 1-producent 
van premium loopvlakvernieuwingen 
(profi elen) en maakt deel uit van 
de Bridgestone Group, ’s werelds 
grootste banden- en rubberfabrikant. 
Bandag neemt in deze internationale 
groep een strategische positie in: 
de site produceert loopvlakken voor 
de herrubbering van banden voor 
vrachtwagens en autobussen. Met 
zijn leadership in bandentechnologie 
zet het bedrijf hard in op innovatie en 
ecologie: Bandag maakt de wereld 
groener en energiezuiniger met zijn 
producten. Bridgestone blijft daarom 
investeren in de verdere ontwikkeling 
en productie in Dilsen. Om deze 
ambities waar te maken, kijken we 
uit naar een: 

 www.bandag.eu

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO



Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Eline Staelens op 089 30 55 14 of 0475 23 50 15
tijdens de kantooruren en op weekdagen tussen 19 en 21 u. 
of op zondag tussen 19 en 21 u.

Advanced Power Solutions (APS), dat deel uit-
maakt van de Duitse, beursgenoteerde investe-
ringsgroep Aurelius, is Europees koploper in ont-
wikkeling en productie van premiumbatterijen. 
Vanuit de twee productievestigingen (Tessenderlo 
en Gniezno (PL)) wordt geëxporteerd naar meer 
dan 50 landen. Het geautomatiseerde productie-
proces, vertrekkende van grondstoffen en compo-
nenten tot en met verpakte batterijen, verloopt 
grotendeels intern. De laatste jaren is er sterk 
ingezet op de strategische keuze voor de “digitale 
fabriek”, waardoor processen gemakkelijker en 
efficiënter verlopen. Hierdoor kunnen ze maximaal 
tegemoetkomen aan de wensen van de klanten op 
het vlak van kwaliteit en leverbetrouwbaarheid.  
Ook duurzaamheid is een rode draad in de aanpak 
van APS. Met onder meer regenwaterrecuperatie, 
een eigen windmolen en ledverlichting slaagt APS
erin om de plant volledig CO

2
-neutraal te runnen. 

Voor de uitbreiding van het IT-team zoeken we een:
Glijdende 
werkuren

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be

Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Begrijpen en verder optimaliseren van de huidige processen, data en IT-infrastructuur
2. Analyseren van en supporteren bij vragen/behoeften uit de organisatie i.s.m. het IT-team
3. Uitwerken van de vertaalslag van idee tot functioneel design en technische documenten
4. Realiseren van de implementatie: planning, testing, informatie delen, training, eventueel i.s.m. externe leveranciers
5. Instaan voor day-to-day-support en aanspreekpunt voor applicaties en interfaces
6. Deelnemen aan meetings en projectgroepen, actief samenwerken met diverse interne en externe afdelingen

Ervaring in industriële 
geautomatiseerde omgeving

Ba ICT of gelijkwaardig door ervaring

Graag werken in productie, 
maakindustrie

Gestruc-
tureerd

Business 
begrijpen

Samen-
werken

Analytisch

Wat heeft ADVANCED POWER SOLUTIONS u concreet te bieden?

Gevarieerd 
takenpakket

Open-
deurcultuur

Nieuwe functie/
zelfontplooiing

Veel 
contactenCO

2
-neutraal

380 werknemers 

Tessenderlo 

1970

90 miljoen euro omzet

IT-MANUFACTURING ANALYST

MES (PLM / ERP)

Zorg Houthalen-Helchteren biedt maatschappelijk verantwoorde warme zorg aan 

gezinnen en ouderen. Met een kwaliteitsvol aanbod tegen betaalbare prijzen willen 

wij de levenskwaliteit van de burgers verhogen en voor elke klant mogelijkheden 

bieden om zich in iedere fase van zijn leven te ontplooien. Onze klanten moeten 

naadloos kunnen overstappen van de ene dienstverlening naar de andere dienstver-

lening op maat. Bij dit alles hebben wij extra aandacht voor kwetsbare personen.

Zorg Houthalen-Helchteren is een publieke welzijnsvereniging waarin kinderopvang, 
thuiszorg en ouderenzorg samengebracht zijn. We zijn gegroeid uit de schoot van het 
OCMW. Sinds 1 januari 2019 werden alle zorgactiviteiten gebundeld in een overkoe-
pelende structuur. We zijn dus nog een jonge organisatie, maar wel eentje met al 
vele jaren zorgervaring.
Voor onze organisatie met zo’n 220 vakbekwame en enthousiaste medewerkers zijn 
wij op zoek naar een HR-manager en een interne preventieadviseur niveau 2.

Houthalen-Helchteren

HR-manager
voltijds I statutair I Av

Interne Preventieadviseur
niveau 2 I deeltijds 75% I contractueel I Bv

Samen werken aan het personeelsbeleid van morgen!
Zorg

Solliciteren t.e.m. woensdag 4 mei 2022. www.houthalen-helchteren.be/vacatures

Interesse? Wil je meer weten over het aanbod en de inhoud van deze job?  
Diplomavoorwaarden? I Salaris? I Selectieprocedure? I Hoe solliciteren? I Surf dan naar:

ALS WIJ EEN WERELDLEIDER 
KUNNEN WORDEN 
IN RECYCLAGE EN 

SCHONE MOBILITEIT

JOBWEEKEND
op 23 en 24 april

Umicore Olen zoekt:
Operatoren • Techniekers • Scheikundigen 

Schrijf je in op
umicore.be/jobweekendolen



Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Opstellen, budgetteren en rapporteren van het inkoopbeleid
2. Analyseren van de noden en verbruiken i.s.m. magazijn en productie
3. Sourcen naar leveranciers, aanvragen en vergelijken van offertes, onderhandelen, evalueren
4. Digitaal beheren van artikels, voorraden en optimaliseren van het spare-partsmagazijn
5. Aansturen van technisch inkoper en magazijnier

Technisch 
inzicht

Navision/ 
Ultimo

Analytisch

Onder-
handelings-

vaardig

Resultaat-
gericht

STRATEGISCH INKOPER

Kennis Engels
(Italiaans is +)

Productie-
omgeving

DIRESCO nv is een innovatief groeibedrĳ f dat grote platen in kwartscomposiet produceert en wereldwĳ d 
verdeelt. Kwartscomposiet is samengesteld uit harsen en graniet- of kwartsgranulaten. Beide natuurlĳ ke 
producten worden via een uniek procedé van persen, bakken en oppervlaktebehandeling gebonden tot 
een oersterk materiaal dat de vergelĳ king met diamant doorstaat. Wat DIRESCO uitzonderlĳ k maakt, is 
dat ze in het productieproces enkel harsen gebruiken die uv-bestendig en biologisch zĳ n. Dit maakt hun 
kwartscomposiet uitermate geschikt voor buitentoepassingen, zoals buitenkeukens in de VS. Verder worden 
de platen van DIRESCO gebruikt in keukens en badkamers en voor tafelbladen, wanden, vloeren en trappen 
en zelfs gevelbekleding. De producten zĳ n krasbestendig en vloeistofresistent en verkrĳ gbaar in meer dan 
40 kleuren, waaronder Belgisch blauw hardsteen. DIRESCO is marktleider in de Benelux. Daarnaast wordt 
50% geëxporteerd, van Amerika tot Australië. Om DIRESCO verder te laten groeien, zĳ n we op zoek naar een 
gemotiveerde:

Oudsbergen 4.000 m2

productie 
per dag

€ 22 mio 
omzet

95 medewerkers www.diresco.be

Wat heeft DIRESCO u concreet te bieden?

Competitief 
salarispakket

State-of-
the-art-
eindproduct

Verant-
woordelijke 
functie

Breed 
taken-
pakket

Financieel 
gezond en 
groeiend bedrijf

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Eline Staelens op 089 30 55 14 of 0475 23 50 15
tijdens de kantooruren en op weekdagen tussen 19 en 21 u. 
of op zondag tussen 19 en 21 u.

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

Aanwerving exclusief 
begeleid door 

Vooruit-
ziend

Focus op technische producten

Het lokaal bestuur van Zutendaal gaat over tot de aanwerving, met aanleg van een 
werfreserve, van:

2 Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
IFIC kinderbegeleid(st)er cat. 200 • contractueel • deeltijds (19/38) • onbepaalde 
duur
Durf jij out of the box te denken? Ben jij een echte teamspeler en niet bang om je 
creativiteit te laten zien? Houd jij van open communicatie en heb je geen probleem met 
fl exibiliteit? En heb je een grote passie om met kinderen te werken? Dan ben jij de 
kinderbegeleid(st)er die wij zoeken.

Administratief medewerker burgerzaken
C1-C3 • contractueel • deeltijds (19/38) • onbepaalde duur
Ben jij een sociale administratieve duizendpoot, die graag dicht bij de burger staat? Wil jij 
burgers helpen met hun rijbewijs, de administratie van overlijdens verzorgen
en je collega’s bijstaan?

Omwille van de hoogdringendheid wordt een verkorte procedure opgestart voor:

Maatschappelijk assistent
B1-B3 • contractueel • voltijds (38/38) • bepaalde duur

Administratief medewerker
ruimtelijke ordening
C1-C3 • contractueel • voltijds (38/38) • bepaalde duur

Interesse? Alle info vind je op www.zutendaal.be of bij de personeelsdienst 
(personeelsdienst@zutendaal.be - 089 62 94 43). Schriftelijke examens: 12/05 om 14.00 
uur (burgerzaken) en 12/05 om 18.00 uur (BKO). Wie slaagt voor de schriftelijke examens 
wordt uitgenodigd voor de mondelinge examens op 24/05 (burgerzaken) of 25/05 (BKO). 
Voor de verkorte procedure van maatschappelijk assistent en medewerker ruimtelijke 
ordening wordt een gestructureerd interview voorzien, waarbij de kandidaturen worden 
behandeld in volgorde van binnenkomst.

Solliciteren? Stuur je kandidatuur, samen met je cv en een kopie van je diploma, ten 
laatste op 27 april 2022 om 12.00 uur naar personeelsdienst@zutendaal.be. De datum 
van de mail geldt als bewijs. Personen met een geldige kandidatuur worden uitgenodigd 
voor het aanwervingsexamen.

Het groenste snoepje van Vlaanderen

Hogeschool PXL zoekt  
gedreven collega’s:

OPLEIDINGSHOOFDEN 

• RECHTSPRAKTIJK

• ELECTRONIC ENGINEERING

• ORGANISATIE & MANAGEMENT

PREVENTIEADVISEUR (NIVEAU 2)

2 ONDERHOUDSMEDEWERKERS

PROJECTMEDEWERKER  
ONDERWIJS

Bekijk 
onze vacatures:

www.pxl.be/jobs

Albertkanaalstraat 180
3511 Stokrooie

Tel: 011/25.11.94

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
(met interesse in ‘IT’)

Functieomschrijving:
- Je staat voornamelijk in voor:
 -  de administratieve verwerking van al onze 

leverancierstarieven.
 -  de opmaak van onze verkooptarieven op basis 

van Excel. 
 -  het artikelbeheer van ons administratief 

programma ‘Microsoft Navision of Microsoft 
Dynamics ‘ en de invoer van de excel-
verkooptarieven erin.

 -  het beheer van de labels in onze shops en 
toonzalen. 

-  Occasioneel komen ook volgende taken aan bod:
 -  je maakt flyers en pancartes op voor de 

presentatie van artikelen in onze shops en 
balies. 

 -  je beheert een aantal zaken van onze website, 
zoals meldingen i.v.m. openingsuren, vacatures 
en bepaalde acties. 

-  Je werkt voornamelijk in ons filiaal te Stokrooie, 
maar zal ook wekelijks een dag werkzaam zijn in 
onze filialen te Turnhout of Ravels.

Profiel:
-  Je bent punctueel en houdt de zaken graag op orde.
-  Je beheerst het programma Excel voor gebruik van 

berekeningen en zoeken van gegevens. 
-  Je staat open voor nieuwe kleinere opdrachten en 

kan deze zelfstandig uitwerken.

Wij bieden:
- Een enthousiaste werkomgeving.
- Een fulltime functie.
- Een correcte verloning met firmawagen.
- Onmiddellijke opstart.

ADMINISTRATIEF-
COMMERCIËEL
MEDEWERKER

Functieomschrijving:
-  Je staat in voor de administratieve 

verwerking van de leveringen van leverancies 
en onze eigen leveringen aan klanten.

- Je beheert het kantoormateriaal.
-  Je begeleidt mee klanten in ons toonpark 

voor het maken van een keuze in klinkers, 
terrasstegels enz..

-  Je staat aan de balie de klanten mee ten 
dienst voor afhalingen en bestellingen 
betreffende bouwmaterialen. Je stelt daarbij 
zelf de nodige administratieve handelingen 
zoals opmaak bons, opmaak offerte en balie- 
factuur, bestelling bij leveranciers, controle 
aankoopfacturen, enz…

- …

Profiel:
-  Je bent punctueel en houdt de zaken graag 

op orde.
-  Klantvriendelijkheid draag je hoog in het 

vaandel.
-  Je bent leergierig en kan zowel zelfstandig 

als in team werken.
-  Kennis van bouwmaterialen is geen must, 

maar kan je wel een stapje voorgeven.

Wij bieden:
- Een boeiende en afwisselende job.
-  Een fulltime functie: 4 dagen in de week en 

zaterdag voormiddag
- Onmiddellijke opstart.

Je sollicitatiebrief en CV versturen naar walter@bouwgroep.be of naar 
Bouwgroep Van Helmont, tav Walter Deburchgrave, Albertkanaalstraat 180, 3511 Stokrooie

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN



PPoolliittiiee  LLaannaakkeenn--MMaaaassmmeecchheelleenn

Lokale politie Lanaken-Maasmechelen werft aan m/v/x:

ICT-consulent Lokaal 
Informatiekruispunt (niveau B)

Zegt werken als burgerpersoneelslid bij de politie je iets?
Heb je affiniteit met ICT, Office 365, the new way of working 
en camerabeelden?
Ga je een uitdaging niet uit de weg?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Meer details: www.jobpol.be – Vacatures – Functies als 
burger – Ref. S 5015 N 22 02

Interesse?
Solliciteren kan enkel via het inschrijvingsformulier, te 
downloaden op www.jobpol.be. Kandidaturen kunnen 
ingediend worden tot uiterlijk 22 april 2022.

Meer informatie?
Lokale politie Lanaken-Maasmechelen, HRM, 
Adviseur Linda COX – Tel 089/47.48.00 – 
pz.lama.hrm@police.belgium.eu

PPoolliittiiee  LLaannaakkeenn--MMaaaassmmeecchheelleenn

Kom jij ons team versterken?

Deskundige gezondheid en preventie 
Draag je gezondheid hoog in het vaandel? Wil je meewerken aan 
een optimaal preventief gezondheidsbeleid? Hou je van een divers 
takenpakket en ben je een teamspeler? En heb je minstens een 
bachelordiploma? Dan zoeken wij jou binnen onze dienst welzijn!

INTERESSE? OUDSBERGEN.BE/VACATURES

SOLLICITEER T.E.M. 24 APRIL

• Voltijds contract (38 uren/week) op niveau B1-B3  
(min. 2.611 euro bruto, max. 4.400 euro bruto voor een voltijdse  
functie)

• Bijkomende voordelen: maaltijdcheques van 7,50 euro, 35 dagen 
betaalde vakantie, 14 feestdagen, fietsvergoeding, hospitalisatie-
verzekering, opleidingsmogelijkheden ...

Wat bieden we je?

MAAK OUDSBERGEN MEE

WERFT AAN TE GENK

FINANCIAL 
ACCOUNTANT-

REPORTING
Sollicitaties met CV kan je sturen 

naar info@zeppelin.be 
Scan de QR-code voor meer info.

VACATURE

PREVENTIE-
ADVISEUR

niveau 1
Solliciteren tot 16.04.2022

www.politiecarma.be

Het lokaal bestuur Tessenderlo gaat over tot het aanleggen 
van een werfreserve van 2 jaar voor de functie van:

Ons aanbod
• maaltijdcheques (€ 8,00 per volledig gewerkte dag);
•	 vergoeding	verplaatsingen	met	de	fiets/te	voet/openbaar	vervoer;
• hospitalisatieverzekering na 1 jaar;
• gunstig verlofstelsel;
•	 mogelijkheid	tot	fietslease;
• groepsverzekering 2de pensioenpijler;
• mogelijkheid om maximum 15 jaar relevante ervaring uit de privésector mee 

te rekenen.

Wervingsprocedure
•	 praktische	proef:	4	mei	2022	in	zwembad	De	Vloetlijn	 

(het uur wordt later meegedeeld);
• mondelinge proef: 4 mei 2022 of 5 mei 2022  

(het uur en de plaats worden later meegedeeld). 

Hoe solliciteren?
•	 online	via	tessenderlo.hro.be
• of verstuur het sollicitatieformulier samen met een uittreksel uit het 

strafregister, een kopie van het vereiste diploma en een kopie van het 
rijbewijs	aangetekend	naar	het	college	van	burgemeester	en	schepenen,	
Markt	15a,	3980	Tessenderlo.	Datum	van	de	poststempel	of	van	het	
ontvangstbewijs	telt.

Kandidaturen ten laatste op 24 april 2022 indienen. Bijkomende inlichtingen via 
personeelsdienst@tessenderlo.be	of	013	35	33	85.

Aanwervingsvoorwaarden
•	 In	het	bezit	zijn	van	een	getuigschrift	Hoger	Redder	(+	bijscholing);
•	 in	het	bezit	zijn	van	een	rijbewijs	B;
•	 gunstig	uittreksel	uit	het	strafregister	(model	2)	kunnen	afleveren.

REDDER
Niveau Dv – contractueel verband – Deeltijds (19/38) of voltijds (38/38)
Brutomaandsalaris van min. €1051,59 (19/38) of min. €2103,18 (38/38)
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