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

Het lokaal bestuur Grobbendonk staat garant voor een gezonde, groene en 
aantrekkelijke leefomgeving voor de burgers, voor wie er woont, leeft, leert, 
werkt of op bezoek komt. Zo voelen mensen zich goed en welkom in onze 
gemeente. 

Het team HRM & Secretariaat is met een achttal medewerkers dagelijks 
verantwoordelijk voor alle opdrachten die te maken hebben met HR-beleid, 
personeels- en loonadministratie enerzijds en secretariaatstaken en logistieke 
ondersteuning anderzijds.

Momenteel gaat lokaal bestuur Grobbendonk over tot de aanwervings-
procedure van een 

Teamleider HRM & Secretariaat
contractueel – niveau B4-B5 – voltijds (38/38)

Jouw profiel
- Je behaalde een bachelordiploma of gelijkwaardig. 
- Je hebt minimaal vier jaren aantoonbare relevante beroepservaring.
- Je kan zeer goed een team bouwen, coachen en motiveren.

Het aanbod
- Aandacht voor een goede work-lifebalance via flexibele werktijden,  

mogelijkheid tot telewerk en aantrekkelijke verlofregeling.
- Een nauwe samenwerking met de omringende lokale besturen die aangeslo-

ten zijn bij Neteland en ruime kennis- en ervaringsuitwisseling via netwerken.
- Een geïndexeerd minimum brutojaarsalaris van 35.427,21 euro.
- Relevante beroepservaring in de privésector en als zelfstandige kan tot  

maximum 18 jaar in aanmerking genomen worden en ervaring uit de  
overheidssector komt volledig in aanmerking.

- Maaltijdcheques ter waarde van 8 euro, fietsvergoeding, gratis hospitalisatie-
verzekering, tweede pensioenpijler.

- Er wordt een wervingsreserve aangelegd die 2 jaar geldig blijft.

Solliciteren
Solliciteer met je cv, motivatiebrief en een kopie van je diploma ten laatste op 
donderdag 28 april 2022 via motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. 

Meer info?
Voor meer info kan je terecht bij Sofie Valkeners, senior consultant bij Motmans 
& Partners, via 011 36 10 78 of sofie.valkeners@motmansenpartners.be.

Vlamingen zijn wereldkampioen afval sorteren. We evolueren naar 
een circulaire economie, maar ondanks al onze inspanningen blijft 
er nog steeds heel wat niet-recycleerbaar huishoudelijk restafval 
over. 30 steden en gemeenten werken samen met ISVAG om dit 
niet-recycleerbaar restafval van hun meer dan 1 miljoen inwoners 
op een veilige, verantwoorde en milieuvriendelijke manier om te 
zetten in zoveel mogelijk energie en grondstoffen. Zo wekken we 
vandaag al stroom op voor meer dan 25.000 gezinnen en leveren 
we ook warmte aan bedrijven. Binnenkort starten we met de bouw 
van een gloednieuwe afvalenergiecentrale, die nog meer energie zal 
produceren, waardoor er heel wat CO2 en andere emissies vermeden 
worden.

Wie zoeken wij?

Wie zijn wij?

- TECHNISCH AANKOPER

- KWALITEITSCOÖRDINATOR

- ONDERHOUDSINGENIEUR

Wat bieden wij? 
Interne opleidingen, een aantrekkelijk loonpakket, een mooi aantal 
vakantie  dagen en extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques, groeps-, 
hospitalisatie- en ambulante verzekering.

Meer info? 
www.isvag.be/jobs

ISVAG WERFT AAN:

Loonververhoging later? Je startloon is cruciaal
Loon is een cruciaal onderdeel van een sollicitatie, zeker bij de finale gesprekken. Kwestie van meteen een loon te hebben 
dat goed voelt, om daarop voort te bouwen tijdens je carrière. “Nadien een loonsverhoging krijgen, is veel moeilijker.”

“Een goede onderhandeling 
aan het begin van je loopbaan 
of nieuwe job is belangrijk. Je 
kunt maar één keer in een ster-
ke positie onderhandelen en dat 
is vooraleer je een jobaanbie-
ding aanneemt”, oppert Frederik 
Anseel, professor management 
en hr-specialist. 
Dat beginsalaris is namelijk vaak 
de basis voor toekomstige loon-
stijgingen. Want hoe hoger je 
start, hoe meer je daar over een 
hele loopbaan van profiteert. 
“Veel mensen hebben tijdens hun 
sollicitatie een hoge ‘need for 
closure’ en denken: ‘Ik onderhan-
del later wel een betere positie, 
eens ik mij bewezen heb’. Maar 

eens je in de organisatie zit, is 
het veel moeilijker onderhande-
len”, stelt Anseel. Toch zijn er nu 
wel nog mogelijkheden “Op mo-
menten zoals vandaag, met een 

erg krappe arbeidsmarkt, kun je 
wel onderhandelen. Al zijn werk-
gevers ook vaak aan handen en 
voeten gebonden over hoeveel 
loonstijging ze kunnen geven.” 

LAAG JOBVERLOOP
Tegelijk wijst Anseel, die als 
Belgische professor werkt aan de 
University of New South Wales in 
Sydney, op grote verschillen tus-
sen landen. “In Angelsaksische 
landen is het niet ongewoon dat 
mensen met een jobaanbod van 
een concurrent naar hun mana-
ger gaan om hun positie aanzien-
lijk te verbeteren. Maar België 
is in dat opzicht anders met zijn 
laag jobverloop en eerder sa-
mengedrukte lonen”, oppert hij. 
“Loopbanen in België worden 
dan ook gekenmerkt door incre-
mentele loonstijgingen en pro-
moties krijgen binnen de eigen 
organisatie.”  (WiVi)



ECO-SHOP zoekt  Shopmanager Antwerpen
JE BENT:
-  een bedreven verkoper met een 

verzorgd voorkomen;
-  geïnteresseerd in de 

tweedehandssector;
-  stipt, correct en zelfstandig;
-  behendig met pc en social media;
-  bereid om te werken op zaterdag;
-  meertalig (nl/fr/eng) is een pluspunt.

WIJ BIEDEN: 
-  Een fulltime job (38u) en marktconform 

loon;
-  De kans om je eigen winkel uit te baten 

en een netwerk van kopers en verkopers 
uit te bouwen (on- en offline).

Ben je gemotiveerd om te starten
 als shopmanager van Eco-Shop?
Stuur je cv en motivatie naar 
ann.warnez@ecoshop.be 
Of vraag meer info op
051/21.15.31

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

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?

  
Wie werkt deeltijds in ons land?
42 procent van de vrouwen werkt deeltijds in België. Bij de 
mannen is dat 10 procent. Het verschil tussen man en vrouw 
neemt toe met de leeftijd.

Vrouwen werken eerder deeltijds 
dan mannen. Dit verschil tussen man 
en vrouw bestaat in alle leeftijds-
categorieën, maar het aandeel van 
deeltijds werkende vrouwen neemt 
toe naarmate de jaren. Dat blijkt uit 
onderzoek van Partena Professional. 
Bij de 20- tot 30-jarigen werkt 
33 procent van de vrouwen deel-
tijds. Dit percentage neemt toe tot 
36 procent bij de dertigers en tot 
45 procent bij de 40- tot 50-jarigen. 
Bij de werkneemsters tussen 50 en 
60 jaar werkt bijna een vrouw op 
twee deeltijds. 
Bij de mannen evolueert het per-
centage deeltijdse werknemers 
minder opvallend en daalt het licht. 
Het vermindert van 11 procent bij de 
20- tot 30-jarigen tot 8,5 procent bij 
de 50- tot 60-jarigen.
Volgens Partena neemt het percen-

tage voltijdse werknemers toe met 
het diploma. Bij de werknemers met 
een diploma lager onderwijs werkt 
63,4 procent van de vrouwen en 10,8 
procent van de mannen deeltijds. 
Van de vrouwen met een universitair 
diploma werkt slechts 23,9 procent 
deeltijds, bij de mannelijke universi-
tairen is dat 8,8 procent.  (WiVi)

Schrijf je nu gratis in via:
www.jobat.be/jobbeurskempen

Scan me en ontvang
je gratis toegangsticket!

Woensdag 27 april 2022
van 13u tot 18u

De Populier
Populierenhoeve 22, 

2240 Zandhoven

Check onze 
beurskalender!

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