
Na een burn-out vond Jessica (36) maar moeilijk 
haar draai op de arbeidsmarkt. Via het VTM-
programma Blind Gesprongen dook ze samen met 
VDAB in een nieuw avontuur … bij een begrafenis-
ondernemer. ‘Ik was in shock, maar mijn zelfver-
trouwen groeit elke dag.’ 

Na een werkongeval van haar man, stond Jessica 
er thuis een half jaar alleen voor. De combinatie 
van een voltijdse job en de zorg voor haar gezin 
werd haar te veel en ook zij kwam thuis te zitten. 
‘Ik was volledig opgebrand.’

Na een jaar was Jessica klaar om de professionele 
draad weer op te pikken. Ze ging aan de slag 
als poetshulp. ‘Daar had ik ideale uren om te 
combineren met mijn gezin, maar ik was wel op 
zoek naar meer uitdaging.’

Sprong in het onbekende
Haar opleidingen en werkervaring in de verkoop 
lagen al even achter haar, wat solliciteren voor 
andere jobs lastig maakte. En toen kwam Blind 
Gesprongen. In dat programma op VTM springen 

enkele Vlamingen samen met VDAB in een nieuwe, 
onbekende professionele uitdaging. 

Op basis van Jessica’s talenten en ambities, gingen 
de VDAB-experten op zoek naar een nieuwe 
uitdaging voor haar. En dat werd niet de meest 
voor de hand liggende: ze startte als medewerker 
bij een begrafenisondernemer. ‘Ik was daar even 
niet goed van. Ik ben een heel emotioneel persoon, 
en ik had schrik voor de tristesse die met het 
beroep samenhangt.’

Talenten inzetten
Maar zowel Jessica als haar omgeving zagen ook 
wel waarom de experten van VDAB haar in die 
functie zagen. ‘Ik heb een zorgend karakter en ga 
graag met mensen om. Er zijn voor de rouwende 
families, geeft me het gevoel dat ik echt een 
verschil maak.’ 

En ook haar praktische ingesteldheid komt van 
pas. ‘Er komt veel meer bij de job kijken dan enkel 
de uitvaartplechtigheden zelf. Maar ik ben goed in 
organiseren. Ik vergelijk mijn job soms met die van 

een event planner. Alleen is het een afscheidsfeest 
dat ik organiseer.’

IBO biedt kansen
Jessica werkt nu met een IBO-contract. ‘Zo kan ik 
een paar maanden betaald ervaring opdoen op de 
werkvloer. Nadien kijken we samen of ik in dienst 
blijf. Ik hoop dat het iets wordt. En als dat niet zo 
is, heb ik wel geleerd dat ik meer in mijn mars heb 
dan ik soms zelf denk.’

Ook zin om de sprong te maken naar een nieuwe 
loopbaan? Ontdek hoe VDAB je daarbij helpt op
vdab.be/blindgesprongen

Blind gesprongen: van poetshulp 
naar begrafenisondernemer

Samen sterk voor werk
vdab.be

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

Werk met MAZARO aan de aandrijflijn van de toekomst!

MAZARO (regio Gent) ontwikkelt revolutionaire transmissies die voertuigen beduidend performanter maken en tot 19% 
efficiënter. Om ontwerpen, regelsoftware en -hardware te optimaliseren naar serieproductie en zo onze internationale expansie te verzekeren, 
wensen wij ons team uit te breiden met een

Design engineer (ref. VAC2201)
Profiel
•  Burgerlijk ingenieur werktuigkunde - Master
•  Sterk analytisch ingesteld
•  Creatieve denker
•  Ervaring met productietechnieken voor serieproductie
• Ervaring met 3D-tekenpaketten en Eindige Elementenberekeningen
• Minimum 3 jaar relevante ervaring
• Vlot in Nederlands en Engels. Duits begrijpen is een plus

Functie
•  Je optimaliseert de prototype-designs tot een serieproduct
•  Je hebt nauwe contacten met toeleveranciers en evalueert alternatieve productie-, 

assemblage- en testmethoden
•  Risico’s sluit je uit door berekening of door testen van subsystemen
•  Je definieert mee de validatietesten en zorgt voor de uitvoering
•  Het eerste prototype assembleer je en test je
•  Met de jaren breidt je activiteit uit tot het uitvoeren van de ontwerpberekeningen zodat 

je ook volledige designs voor nieuwe toepassingen van meet af aan kan uitvoeren

Controls engineer (ref. VAC2202)
Profiel
•  Burgerlijk ingenieur elektronica of mechatronica - Master
•  Sterk analytisch ingesteld
•  Creatieve denker
•  Ervaring met Matlab, Simulink, CAN, J1939, Canape, 
•  Ervaring met Functional Safety, FMEA, HARA in voertuigtoepassingen
•  Ervaring met embedded software optimalisatie, sensoren en controller hardware
•  Ervaring met het opstarten van controllers in serieproductie
•  Minimum 5 jaar relevante ervaring
•  Vlot in Nederlands en Engels. Duits begrijpen is een plus

Functie
•  Met je kennis van embedded software bepaal je mee de architectuur van de software
•  Je schrijft code voor de verschillende modules, stelt validatietesten op en voert ze uit
•  Je integreert Functional Safety in de Application software
•  Transmissievarianten worden door jou afgeregeld en getest op de testbank
•  Bij voertuigconstructeurs overzie je de elektronische integratie van de transmissie, 

stem je communicatie af en regel je de transmissie af naar de wensen van de klant
•  Je selecteert of definieert de sensoren en elektrische actuatoren van het regelsysteem

Bij MAZARO kan je rekenen op:
•  Een creatieve en internationaal expansieve werkomgeving
•  Korte en snelle beslissingskanalen
•  Een competitief salaris, vergoedingen persoonlijk geoptimaliseerd
•  Aantrekkelijke doorgroeimogelijkheden

We kijken uit naar jouw sollicitatie!  
MAZARO nv, Bommelsrede 42, 9070 Destelbergen België +32 9 252 14 80 
www.mazaro.eu caroline.dedijcker@mazaro.eu  Gelieve ref. nummer te vermelden.



AANBOD VOOR BEIDE FUNCTIES 
Je werkt hoofdzakelijk in de bruisende stad Gent. 
  
Verder bieden wij:
• een uitdaging van formaat bij een topspeler in het hoger onderwijs;
• een voltijdse aanstelling tot 31/08/2022 (verlengbaar na gunstige evaluatie); 
• een verloning volgens salarisschaal A33 (596) met een salarisverhoging naar 

A41 (591) en later een benoeming in A41. 

Interesse? Solliciteer online via jobs.arteveldehogeschool.be, voor 25/04/2022, 
door ons je cv en motivatiebrief te bezorgen. 

Meer info: wim.dewulf@arteveldehs.be.

Arteveldehogeschool zoekt een directeur Facilitair Beheer & een directeur 
Expertisenetwerk Mens en Samenleving (100%, statutair vacant). 
Twee uitdagende functies voor makers met managementervaring.  
Welke vacature spreekt jou het meeste aan?

Word jij dé maker van 
de wereld van morgen?

Directeur Facilitair Beheer
Heb jij een masterdiploma in bv. bedrijfseconomie of als ingenieur? Ervaring 
in facilitair management én als leidinggevende? Dat is een must, want in deze 
functie ben je indirect leidinggevende van zo’n 100 medewerkers. Verder ben 
je klant- én resultaatgericht, beschik je over goede netwerkcapaciteiten en 
peoplemanagementskills.

Directeur Expertisenetwerk Mens en 
Samenleving
Beschik je over een masterdiploma en ervaring als leidinggevende? Mooi, want 
in deze functie ben je indirect leidinggevende van zo’n 240 medewerkers. Je 
bouwt mee aan de strategische beleidsvisie van de hogeschool, conceptueel 
én analytisch. Je bent resultaatgericht met goede netwerkcapaciteiten, 
stressbestendig, meertalig, diplomatisch en veranderingsgericht. 

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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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.

Fijne eerste 
werkdag!

Vind jouw klik 
op jobat.be

openingszin?

Op zoek naar
de perfecte

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE
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