
Oostende staat voor een toegankelijke 
en kwaliteitsvolle dienstverlening voor 
iedereen. We werken op een efficiënte en 
dynamische manier als team(s) samen voor 
elkaar, de burger en de maatschappij.

WERKEN BIJ DÉ STAD AAN ZEE? 
Stad Oostende is op zoek naar zeven gemotiveerde collega’s die elke 
dag het verschil willen maken voor meer dan 70.000 Oostendenaars. 

ZORGCOÖRDINATOR (B1-3) – 17 APRIL 2022
Meer dan een kwart van de Oostendse inwoners is ouder dan 65 jaar. Als Zorgco-
ordinator ben je verantwoordelijk voor het plannen, implementeren, ondersteu-
nen en begeleiden van het kwaliteitsbeleid binnen de sector seniorenzorg.  

BELEIDSDESKUNDIGE SENIORENBELEID (B1-3) – 
17 APRIL 2022
Stad Oostende wil dat elke Oostendse burger volwaardig deel kan uitmaken van 
onze samenleving. De toenemende vergrijzing zorgt echter voor extra uitda-
gingen voor de Stad. Om een globale strategie voor het seniorenbeleid uit te 
werken, zoeken we een gemotiveerde en enthousiaste beleidsdeskundige.

TECHNISCHE COÖRDINATOR BOUW (A1A-3A) – 
14 APRIL 2022
Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van technische bestekken, het plannen 
van investeringsprojecten en opvolgen van kleinere werven. Je staat in voor 
het analyseren en remediëren van reactieve gebouwmeldingen. Je begeleidt 6 
deskundigen en het technisch nazicht van de ingediende offertes behoort ook 
tot jouw takenpakket.

SCHAKELFIGUUR RUIMTE (B1-3) – 18 APRIL 2022
Als Schakelfiguur Ruimte vorm je de verbinding tussen de directie Publiekszaken 
en de directies Omgeving en Openbaar domein. Je onderzoekt manieren om de 
dienstverlening voor burgers te verbeteren en te optimaliseren. Omdat Stad 
Oostende al haar inwoners wil bereiken, zoek je uit waar het voor mensen nog te 
moeilijk is om de juiste dienst te bereiken.

SANCTIONEREND AMBTENAAR (B1-3) – 17 APRIL 2022
Stad Oostende telt meer dan 70.000 inwoners. Elke vakantieperiode komen er 
daar nog heel wat bezoekers bij. Om te voorkomen dat mensen elkaar hinderen, 
stelde de Stad enkele spelregels op. De sanctionerend ambtenaar is verantwoor-
delijk voor het uitvoeren van gemeentelijke administratieve sancties (GAS). 

DIRECTEUR STADSMARKETING EN -COMMUNICATIE 
(A5A-A5B) - 24 APRIL 2022
Zie je het zitten om leiding te geven aan het gemotiveerde communicatieteam 
van Stad Oostende? Ben jij een strateeg die barst van ideeën over hoe de stad 
met frisse communicatie alle Oostendenaars kan bereiken? Dan ben jij de geknip-
te kandidaat! 

DIRECTEUR VRIJE TIJD (A5A-A5B) - DEADLINE 29 APRIL 
2022
Heb je zin om het vrijetijdsbeleid van Oostende vorm te geven? Wil je het huidige 
aanbod nog versterken en uitbreiden. Ben je ook van mening dat elke Oostende-
naar zich helemaal moet kunnen ontplooien in Oostende? Dan ben jij de directeur 
vrije tijd die we zoeken!

SPREKEN ÉÉN OF MEERDERE FUNCTIES JE AAN? 
Surf naar www.oostende.be/jobs voor meer info. 

ICT DESKUNDIGE 
Statutair – voltijds – B1-B3 - geïndexeerd brutojaarsalaris (B1): € 31.337,22

Functie: Je staat in voor een betrouwbare werking van de informatica, netwerken, telefonie 
en informatiesystemen. Je houdt de vinger aan de pols voor wat nieuw is in informatica- 
en communicatietechnologieën en adviseert het gemeentebestuur daarin. Je bent onze 
interne contactpersoon en trekker voor informatieveiligheid.

Voorwaarden: • bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs. 
(Heb je niet het vereiste diploma? Dan is relevante beroepservaring van minimaal 4 jaar of een op de functie 
afgestemd attest van een beroepsopleiding bij een erkende instelling ook voldoende).
 • in het bezit zijn van een rijbewijs B

TWEE TECHNISCH MEDEWERKERS 
GROENDIENST
Contractueel – voltijds – D1-D3 - geïndexeerd brutojaarsalaris (D1): € 24.091,62

Functie: Je staat samen met ons team van de groendienst in voor het preventief en 
periodiek onderhoud van groenzones. Ook het opruimen van zwerfvuil en plaatsen van 
afsluitingen en straatmeubilair behoort tot de taken.

Voorwaarden: • in het bezit zijn van een rijbewijs B

Lokaal bestuur Pittem 
ZOEKT nieuwe collega’s

Laatstejaarsstudenten/scholieren: 
Kan je ons een studiebewijs van het vereiste diploma voorleggen en studeer je binnenkort af? 

Dan krijg je ook toegang tot de selectieprocedures. 

Uiterste inschrijvingsdatum: 13 mei 2022

INTERESSE? Functie-inhoud, aanwervingsvoorwaarden en het inschrijvingsformulier vind je op 
www.pittem.be/vacatures. Meer info personeelsdienst@pittem.be 

SOLLICITEREN 
- tegen afgifte bij de personeelsdienst, Markt 1, 8740 Pittem 
- per aangetekende brief t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 8740 Pittem
Voeg deze bijlagen toe: Inschrijvingsformulier, pasfoto, motivatiebrief, cv, kopie hoogst behaalde 
diploma, kopie rijbewijs en uittreksel uit strafregister

AANBOD
Een dynamische werkomgeving en een aangename werksfeer met als extra’s: maaltijdcheques, 
fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en een soepele verlofregeling.

WERFRESERVE één jaar.

Maak het verschil
Vzw De Kringloopwinkel Deltagroep is een maatwerkbedrijf,  
dat samen met vzw’s Mobiel en Constructief de Deltagroep vormt. 
Dankzij de inzameling en verkoop van tweedehandsgoederen willen 
wij het verschil maken op het vlak van duurzaamheid en van sociale 
tewerkstelling voor onze 300 medewerkers. Voor hen maakt werk verschil,  
zonder onderscheid.

Om ons team te versterken, zijn we op zoek naar: 

HR MEDEWERKER PAYROLL (M/V)

Meer info op www.deltagroep.be
en via 056/23 29 43
Solliciteer voor 29 april via vacature@deltagroep.be 

Is het nauwgezet opvolgen van personeelsadministratie van  
A tot Z jouw ding? Kan je overweg met specifieke HR software en MS Office 
toepassingen?

Dan kan ben jij misschien de nieuwe collega voor onze personeelsdienst.

We zoeken een kandidaat met een HR-gerelateerd bachelordiploma of 
gelijkwaardig door ervaring. 

Je komt terecht in een maatwerkbedrijf met een motiverende en 
enthousiasmerende werksfeer.

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



Goesting in de match 
van jouw leven? 
Goesting in de match 
van jouw leven? 

www.asap.be/nl/jobs/
werken-bij-asap

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?

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

AQUADUIN ov is een intergemeentelijk samenwerkingsverband in de 
regio Veurne en de Westkust met uitvalsbasis in OOSTDUINKERKE.  
Wij zijn enerzijds actief in duurzame winning, distributie en sanering 
van drinkwater en anderzijds in het beheer van duingebieden. Wij 
investeren continu in technologische innovatie en zoeken mede in 
het kader hiervan een

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

Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner
Volg ons op fi www.verdonckbv.be

ICT-MANAGER (ref 60917) 

De uitdaging: Als eindverantwoordelijke voor alle ICT-toepassingen word je nauw betrokken 
bij alle interne en externe evoluties in de organisatie: • algemeen beheer van alle (innovatieve) 
toepassingen op vlak van hard- en software • opvolging van het eigen ontwikkeld CRM-pakket 
(opdrachten, facturatie, klantenbeheer) • analyse en omzetting van interne IT-vragen en externe 
datarapportages naar werkbare tools • dagelijkse samenwerking met twee ervaren interne 
programmeurs • communicatie met externe leveranciers • security en kwaliteitsmanagement (ISO 
27001, ISO 9001) • intern en extern ondersteunend aanspreekpunt voor o.m. samenwerkende 
drinkwatermaatschappijen. Hiertoe werk je rechtstreeks samen met de directeur-generaal.

Profiel: • ma/ing informatica of gelijkwaardig met managementambitie • voldoende IT-ervaring om 
veelzijdige vragen te vertalen naar concrete toepassingen • goede basiskennis van C# en SQL 
• communicatief vaardig • vlot in de aansturing van ervaren medewerkers-experten • hands-on.

Aanbod: • een innovatieve organisatie die continu investeert • een dynamische en professionele 
teamspirit • een boeiende en aangename werkomgeving • een werkgever met aandacht 
voor een goede work-life balance • een uitdagende functie met nauwe betrokkenheid bij de 
beleidsontwikkeling • een solide organisatie die duurzaam ondernemen hoog in het vaandel draagt 

• een attractief salaris + diverse sociale en extralegale voordelen + representatieve bedrijfswagen.

Interesse? Richt je kandidatuur naar office@verdonckbv.be  

Meer info? Jos Verdonck, Personeelspsycholoog,  056 53 11 80 

ASBJØRNSEN BELGIUM bvba gevestigd in WERVIK, 
is een gespecialiseerd bedrijf actief in de verwerking 
van tabak en gekend als een wereldwijd toeleveran-
cier. Voor vaste aanwerving in onze nieuwe productie- 
vestiging te WERVIK zoeken wij een:

Interesse? office@verdonckbv.be  

Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

Volg ons op fi www.verdonckbv.be
Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

ADMINISTRATIEF  
VERANTWOORDELIJKE
PRODUCTIE EN VERZENDING (ref. 90212)

Functie: Je wordt een interne spilfiguur die zal instaan voor een vlotte doorstroming 
van alle internationale productieorders: • registratie van inkomende grondstoffen  
• opmaken van documenten en aangiftes voor douane en accijnzen • voorraadbeheer 
• administratie i.v.m. uitvoeraanvragen in nauwe samenwerking met een 
gespecialiseerd douane-agentschap • communicatie met de productieplanning en  
de logistiek.

Profiel: • bachelor of master met vlot organisatietalent • administratief sterk • goede 
beheersing van de Engelse taal (voertaal) • minstens initiële werkervaring, bij voorkeur in een 
productie-omgeving.

Aanbod: • een modern productiebedrijf in nieuwe bedrijfsgebouwen • een veelzijdige en 
autonome job met een grote betrokkenheid • dagelijkse samenwerking met de familiale 

directie • een gespecialiseerd nichebedrijf met een wereldwijde reputatie • een solide 
werkgever • een stimulerend salarispakket (te bespreken).

ASBJØRNSEN BELGIUM
HANSSENS CATERING met hoofdzetel in nieuwe bedrijfs
gebouwen te WEVELGEM is een toonaangevend toeleverancier 
voor scholen en non-profitorganisaties. Vanuit drie vestigingen 
verzorgen wij dagelijks 45 à 50 000 bereide maaltijden. In het 
kader van een vernieuwd management zoeken wij een

BEDRIJFSBOEKHOUDER (ref. 7346)

• boekhouding & financiën • vertrouwensfunctie met groeikansen
Uitdaging: Na een grondige introductie zal je instaan voor de boekhouding van de moeder-

maatschappij en diverse nevenvennootschappen: • aan- en verkoopopvolging • aangiftes  

• afsluitingen • betalingen • rapportages. Voor de operationele input word je op administratief 

vlak ondersteund. Daarnaast zal je als vertrouwenspersoon een breed pakket van bedrijfstopics 

opvolgen: aanbestedingen, verzekeringen, investeringsdossiers,... en sta je i.s.m. het sociaal  

secretariaat in voor de follow-up van de personeelsadministratie.

Profiel: master accountancy of bachelor met relevante ervaring met de ambitie eindverantwoor-

delijkheid op te nemen • bij voorkeur ervaring in een productieomgeving • operationeel sterk maar  

tevens brede helicoptervisie • de ambitie om te groeien tot administratief-financieel adjunct van 

de familiale directie.

 

Aanbod: • een generalistische functie in nauwe samenwerking met de directie • een attractieve en  

moderne werkomgeving (nieuwbouw) • veel afwissling in taken en bevoegdheden • een profe- 

ssioneel, jong en familiaal management • een solide KMO met een sterke knowhow (50 wkn)  

• een bloeiende onderneming met een marktleiderspositie • continue investeringen in infrastruc-

tuur, nieuwe techno logie en procesoptimalisatie • een attractief en evoluerend salaris-

pakket (te bespreken) + mogelijkheid tot bedrijfswagen.

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

Volg ons op fi www.verdonckbv.be
Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner



PARKWACHTER (30,4 u./week)
JE FUNCTIE EN KERNTAKEN
• Als parkwachter ben je het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers van de IVIO- 

recyclageparken. Je helpt bezoekers op een positieve manier met al hun  vragen over 
afvalsortering en -preventie. 

• Je houdt toezicht op de juiste sortering van het aangeboden afval en op de goede 
werking van het recyclagepark. 

• Je houdt ook toezicht op het juiste gebruik van de toegangscontrole en het 
 betalingssysteem.

• Daarnaast houd je, samen met je collega’s, het recyclagepark net. Je regelt ook de 
vlotte aan- en afvoer van de verschillende afvalfracties. 

• Je werkt op zaterdag. Donderdag is je vrije dag. Je wordt via een rotatiesysteem 
tewerkgesteld op alle 11 IVIO-recyclageparken.

• Geen diplomavereisten, kennis van de Nederlandse taal is noodzakelijk, in bezit 
rijbewijs B en eigen wagen.

PARKWACHTER/TECHNISCH 
MEDEWERKER (38 u./week)
JE FUNCTIE EN KERNTAKEN
• Je wordt deels ingezet als parkwachter op onze recyclageparken (zie functie park-

wachter).
• Als technisch medewerker draag je bij tot het onderhoud van de gebouwen,  terreinen, 

voertuigen en materiaal. 
• Je kan ingezet worden voor o.a. het hakselen van snoeihout, groenonderhoud op de 

recyclageparken, onderhoud van de glasbollen, opruimen van sluikstort ...
• Je werkt op zaterdag maar geniet 1,5 vrije dag in de week. 
• Rijbewijs BE of C is een pluspunt.

IVIO, Intergemeentelijke Vereniging voor 
duurzaam milieubeheer in Izegem en Ommeland, 

gaat over tot de aanwerving en de aanleg van 
een wervingsreserve voor de functie van:

SOLLICITEREN?
Stuur je gemotiveerde kandidatuur met cv door (ten laatste tegen 
22 april 2022) naar IVIO, Lodewijk De Raetlaan 12, 8870 Izegem 
of naar cindy.coucke@ivio.be. Vermeld duidelijk of je solliciteert voor 
fulltime of 4/5e. Bij gunstige beoordeling van je cv en motivatiebrief zal je 
uitgenodigd worden voor de verdere selectie procedure: 

Schriftelijk gedeelte: woensdag 4 mei 2022: Wie slaagt, wordt uitgenodigd 
voor het mondeling gedeelte op 10 of 11 mei 2022.

Meer info en de uitgebreide vacaturetekst op www.ivio.be.

PARKWACHTER – niv. D1-D3 – m/v/x – 
onbepaalde duur – contractueel dienstverband

Zoek je een job in openlucht met voldoende sociale 
contacten, afwisseling en beweging? Wil je je steentje 

bijdragen aan een beter leefmilieu? Ben je een 
goede sorteerder? Kan je tegen een 
afvalgeurtje? Dan is deze job iets 

voor jou!

METAALWERK HANCKE nv, gevestigd in LO, is
actief in de staalbouw, staalhandel en en de
productie van zware staalconstructies voor indus-
trie- en bouwprojecten. Op heden zijn we op zoek 
naar een 

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 

Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

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

VERANTWOORDELIJKE ONTWERPAFDELING 
STAALCONSTRUCTIES (ref 127 403) 

Als hoofdverantwoordelijke van de tekenkamer zal je instaan voor het uitwerken van de 
staalbouwprojecten en zware staalstructuren. Je neemt de leiding over de tekenkamer en 
vormt de studieontwerpen en architectuurplannen om tot een productie- en montageklaar 
staalmodel. Je bent hierbij ook verantwoordelijk voor het aansturen van collega’s en on-
deraannemers die projecten voor ons uitwerken. Je bent de onmisbare schakel tussen de 
verkoop- en de productieafdeling.

Wie zoeken wij? • masterniveau of gelijkwaardig door ervaring • kennis van staaltekenpak-
ket Tekla Structures • grondige kennis van de staalbouwwereld • ambitie om de leiding te 
nemen in onze ontwerpafdeling.

Dit bieden wij jou: • autonomie en ruime bevoegdheden • een spilfunctie tussen verkoop 
en productie • een no nonsense familiale sfeer tussen collega’s en bedrijfsleider • werken 
bij een state-of-the-art staalconstructiebedrijf met de modernste machines en technieken
• afwisselend werk met diverse uitdagingen • een bedrijf met een stevige reputatie en refe-

renties in staalbouw • een competitief salarispakket en bedrijfswagen.

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.

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF

Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

Bezoek onze jobbeurzen.
Ontmoet tientallen werkgevers op één dag, 
op één locatie, bij jou in de buurt.
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