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JOBWEEKEND
op 23 en 24 april

Umicore Olen zoekt:
Operatoren • Techniekers • Scheikundigen 

Schrijf je in op
umicore.be/jobweekendolen

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 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.                  

Wie werkt deeltijds in ons land?

Vrouwen werken eerder deeltijds dan 
mannen. Dit verschil tussen man en 
vrouw bestaat in alle leeftijdscatego-
rieën, maar het aandeel van deeltijds 
werkende vrouwen neemt toe naar-
mate de jaren. Dat blijkt uit onder-
zoek van Partena Professional. Bij de 
20- tot 30-jarigen werkt 33 procent 
van de vrouwen deeltijds. Dit per-
centage neemt toe tot 36 procent bij 

de dertigers en tot 45 procent bij de 
40- tot 50-jarigen. Bij de werkneem-
sters tussen 50 en 60 jaar werkt bijna 
een vrouw op twee deeltijds. 
Bij de mannen evolueert het percen-
tage deeltijdse werknemers minder 
opvallend en daalt het licht. Het ver-
mindert van 11 procent bij de 20- tot 
30-jarigen tot 8,5 procent bij de 50- tot 
60-jarigen.

Volgens Partena neemt het percenta-
ge voltijdse werknemers toe met het 
diploma. Bij de werknemers met een 
diploma lager onderwijs werkt 63,4 
procent van de vrouwen en 10,8 pro-
cent van de mannen deeltijds. Van de 
vrouwen met een universitair diploma 
werkt slechts 23,9 procent deeltijds, 
bij de mannelijke universitairen is dat 
8,8 procent.  (WiVi)

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.



CPE, een bedrijf van Tectum Group, is een 
groothandel in dak- en gevelmaterialen met 
vestigingen in Genk, Melle, Herstal, Pelt, 
Schoten, Bekkevoort, Kontich en Sint-Niklaas. 
In de Benelux zijn wij distributeur van Firestone 
Rubbergard EPDM. Daarnaast hebben wij een 
uitgebreid assortiment met o.a. producten van 
Recticel, Soprema, Eternit, Velux, Trespa, VM 
Zinc, Koramic, …

• Je staat zowel in het magazijn als in de winkel. 
• Als magazijnier sta je in voor een correcte 

voorraadbeheer in het magazijn en zet je alle 
bestellingen klaar (met de heftruck).

• Je helpt de klanten met laden en lossen en controleert 
alle inkomende bestellingen op juistheid en kwaliteit.

• Bij drukke momenten spring je bij in de winkel en help je 
de klanten verder met correcte ondersteuning. 

• Op termijn word je expert in de producten van Firestone 
en CPE.

Spreekt dit takenpakket jou aan?

• iemand met een hands-on mentaliteit?
• een ervaren magazijnier?
• ervaren met een ERP-software pakket en/of 
 Microsoft Office?
• sociaal en commercieel ingesteld?

Een attest voor hef-/reachtruck is 
daarnaast zeker een meerwaarde.

En ben jij ... 

Contacteer onze Talent Coach Raf Jacobs: raf.jacobs@tectumgroup.be
Bekijk de volledige functieomschrijving via: https://www.cpe.be/nl/werken-bij-cpe

Iets voor jou? Nog vragen? 

• Een job in een aangename en ambitieuze 
 werksfeer met ruimte voor initiatief.
• Een marktconform loon aangevuld met extralegale 

voordelen: maaltijdcheques, ecocheques, 
 hospitalisatieverzekering, groepsverzekering.
• 20 wettelijke vakantiedagen en 12 ADV dagen 

conform het bouwverlof.

Dan ben jij misschien wel de persoon die 
wij zoeken! Dit mag je van ons verwachten:

> 400 
COLLEGA’S

FILIAAL 
SCHOTEN

2  
TEAMGENOTEN

MAGAZIJNIER / 
BALIEMEDEWERKER

Om onze groei verder te bestendigen zijn wij voor 
ons filiaal in Schoten op zoek naar een (m/v/x) 

CV 
mailen

Een gesprek met 
HR en regio-

manager 

Een gesprek met 
filiaal-

verantwoordelijke 

Loon-
voorstel

Ervaring in 
magazijn en/of als 

winkelbediende

Diploma
attest hef-/reachtruck 

Min. 2 jaar 
werkervaring

Werken bij Maasmechelen, dat is werken voor een multiculturele en 
levendige gemeente, omringd door mooie natuur. Momenteel zoeken we:

Directeur Academie Beeldende 
en Audiovisuele Kunsten
salarisschaal 711 (onderwijs)

Directeur gemeentelijke  
basisschool
 salarisschaal 879 (onderwijs)

Interesse?  
Surf naar www.maasmechelen.be/vacatures 
voor meer informatie. Solliciteren kan tot en met 30 april 2022.

Wij zijn op zoek naar jou! 

Kom jij ons team versterken?

Coördinator vluchtelingenopvang Oekraïne 
Wil jij graag meewerken aan een doeltreffende vluchtelingenopvang 
in Oudsbergen? Ben je sociaal en communicatief? Kan je planmatig 
werken? En beschik je minstens over een bachelorsdiploma? Dan 
zoeken wij jou!

INTERESSE? OUDSBERGEN.BE/VACATURES

SOLLICITEER T.E.M. 26 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.

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

De snelste weg  
naar een job in  

de publieke
of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op 
WWW.POOLSTOK.BE



De kennismaking

Cuvelier Fruit, met vestiging in 
Sint-Truiden, is gespecialiseerd in 
groothandel en focust zich op de 
import en export van fruit en 
groenten. Yves Cuvelier startte het 
bedrijf 15 jaar geleden en kan 
rekenen op een team van 7 
gedreven medewerkers. Met een 
uitgebreid netwerk van betrouwbare 
partners streven ze ernaar om elke 
dag gezonde en kwaliteitsvolle 
producten op de markt te brengen. 
Cuvelier Fruit levert aan Belgische 
supermarkten, groothandelaars en 
foodservices. Om de continuïteit te 
garanderen, kijken we voor hen uit 
naar een: 

 www.cuvelierfruit.be

ASSISTENT-BEDRIJFSLEIDER
De uitdaging: • Je bent de rechterhand van de zaakvoerder en verantwoordelijk voor zowel 
commerciële als administratieve taken • Je staat in voor de opvolging van binnenkomende orders 
• Je stroomlijnt de algemene administratie • Je staat nauw in contact met klanten en leveranciers 
en je bouwt een sterke relatie met hen op • Je bent verantwoordelijk voor het agendabeheer 
en boekt afspraken in • Je draagt proactief je steentje bij aan lopende en toekomstige projecten 
• Met je kritische en analytische blik stel je verbeteringsvoorstellen voor en neem je hierin de lead 
• Je volgt de technische en fi nanciële status van verschillende projecten op

De perfecte match: • Bachelor denk- en werkniveau: je behaalde een bachelor of hebt 
gelijkwaardige ervaring • Hands-on intrapreneur met commerciële mindset: je neemt initiatief, 
durft uitdagingen aan te gaan en weet van aanpakken • Geboren communicator en organisator 
die tussen de mensen staat • Procesdenker die structuren kan uitzetten en vertalen naar een 
pragmatische aanpak • Naast het Nederlands ben je vlot in het Engels en het Frans

Het aanbod: • Je komt terecht in een hecht team en kan rekenen op degelijke ondersteuning 
• Er worden bij- en nascholingen voorzien waar nodig • Welzijn op het werk draagt men hoog in 
het vaandel • Je kan rekenen op een degelijk, marktconform salarispakket

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.

HOOFDBOEKHOUDER 
De uitdaging: • Volledige boekhouding van de verschillende Belgische en buitenlandse 
entiteiten • Inboeken van aankoop- en verkoopfacturen en de daarbij horende fi nanciële 
verrichtingen • Opvolgen van de binnenkomende en buitengaande betalingen • Uitvoeren 
van de maandelijkse boekhoudkundige afsluiting en diverse controles • Btw-aangifte 
• Voorbereiding van de vennootschapsbelasting • Opmaak en afwerking van de jaar-
afsluitingen, balansen en geconsolideerde jaarrekeningen • Aanspreekpunt bij zowel interne als 
externe audits • Kostprijsberekeningen en back-up bij sociaal secretariaat voor looncalculaties 
• Samenwerken met twee collega-boekhouders • Rapporteren aan fi nancieel directeur

De perfecte match: • Je bezit een bachelor accountancy-fi scaliteit • Je hebt al ervaring 
opgedaan in een soortgelijke functie • Je bent zelfstandig, hands-on en punctueel • Je bent 
een echte teamspeler • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, goede kennis van 
het Frans en kan een mondje Duits

Het aanbod: • De mogelijkheid om deel uit te maken van een warm familiebedrijf waar 
veel aandacht gaat naar het welzijn van de medewerkers • Een marktconform salarispakket 
met de nodige extralegale voordelen (maaltijdcheques, ecocheques, de mogelijkheid om je 
aan een verlaagd tarief aan te sluiten bij de collectieve groeps- en hospitalisatieverzekering, 
bedrijfswagen en maar liefst 21 adv-dagen)

De kennismaking
AJK of Atelier Janssen is al 60 jaar 
actief in de productie van containers, 
containersystemen en transport-
oplossingen om afval- en grond sto� en 
slim te verzamelen en te verplaatsen. 
Met hun eigen metaal  atelier passen 
ze hun product aanbod aan aan de 
noden van de klant. Dat maakt hen 
uniek in de sector. AJK is een 
familiebedrijf, met een hechte band 
tussen de 260 medewerkers, maar
ook met de klanten. Onder leiding van 
de tweede generatie, zaakvoerder 
Gunter Janssen, zet AJK volop in op 
innovatie. Maatwerk, handwerk en 
lokale knowhow zijn hun troeven.
Hun producten en oplossingen worden 
verdeeld naar verschillende landen in 
Europa. Daarnaast zijn ze ook actief in 
de verhuur- en tweede handsmarkt van 
containers, containersystemen en 
transport oplossingen. Momenteel 
zoeken wij voor hen een:

 www.ajk.eu

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Sofi e Valkeners op 011 36 10 78                     www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

SAFETY MANAGER 
De uitdaging: • In de plant ben jij een stuwende kracht om verbeteringen op het vlak 
van veiligheid, milieu en gezondheid te realiseren • Je adviseert leidinggevenden over 
veiligheid, milieu, gezondheid en welzijn in hun teams • Je ontwikkelt het zorgsysteem, 
leidt de opschriftstelling en volgt de naleving, het onderhoud en de continue verbetering 
op • Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding en opvolging van de interne en externe 
audits met betrekking tot veiligheid (ISO 45001) en milieu (ISO 14001) • Je onderzoekt de 
oorzaken van incidenten en arbeidsongevallen en stelt maatregelen om ze te voorkomen 
• Je staat in voor de uitwerking en opvolging van het preventiebeleid op basis van een 
globaal en jaaractieplan • Je organiseert interne en externe opleidingen in het kader van 
veiligheid en milieu • Je bent secretaris van het CPBW en rapporteert aan de Plant Manager

De perfecte match: • Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring • Minimaal 5 jaar 
ervaring als preventieadviseur niveau 2, bij voorkeur in een productieomgeving • Grondige 
kennis van het Engels • Veiligheids- en milieuvoorschriften hebben geen geheimen voor jou 
• Kennis van de welzijnswet en de opvolging ervan • Vlot kunnen werken met MS O�  ce

Het aanbod: • Afwisselende en uitdagende functie met de nodige verantwoordelijkheid 
• Deel uitmaken van een ambitieus team in een toonaangevende onderneming
• Marktconform 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. Omwille van 
de vooropgestelde groei kijken we 
voor hen uit naar een:

 www.bandag.eu

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.



CEO
Bruggenbouwer die instaat voor de verdere groei van Optimum Sorting
De uitdaging: • Dankzij een dynamisch, toekomstgericht beleid zorg je voor de verdere 
professionalisering van de organisatie • Je bepaalt de strategie en vertaalt ze naar concrete 
doelstellingen • Via nauw overleg met je vij� oppige directieteam zorg je ervoor dat deze strategie 
uitgerold wordt in de verschillende afdelingen en dat alle neuzen in dezelfde richting staan • De 
verdere structurering van de productie en de supply chain in functie van e�  ciëntie en fl exibiliteit 
is een van jouw primaire operationele uitdagingen • Je bent een bruggenbouwer, zowel tussen 
de verschillende afdelingen als tussen de sites • Je houdt de vinger aan de pols in de markt en 
bent het aanspreekpunt voor klanten, leveranciers, medewerkers en andere stakeholders • Je 
rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur  

De perfecte match: • Gedreven ondernemer met min. 8 jaar algemene managementervaring in 
een internationale, multisite-productiecontext • Sterk strategisch denkvermogen en uitgesproken 
groeimindset • Analytische geest en a�  niteit met productie en techniek • In staat om structuur 
te brengen en processen optimaal te organiseren • Daadkrachtig ingesteld, zodat zaken kunnen 
worden afgerond • Peoplemanager met een motiverende aanpak die zich thuis voelt in een 
dynamische, veranderende omgeving • Bereid om regelmatig de buitenlandse vestigingen te 
bezoeken

Het aanbod: • De kans om je stempel te drukken op de ambitieuze groeiplannen van de 
organisatie • Werken met een team van gemotiveerde en ervaren collega’s • Aantrekkelijke 
vergoeding in functie van bewezen track record • Participatie via een aandelenoptieplan 
behoort tot de mogelijkheden

De kennismaking
Optimum Sorting, met vestigingen 
in Hasselt, Eindhoven, Denver (US) 
en Azië, is gespecialiseerd in de 
ontwikkeling, bouw en installatie van 
optische sorteermachines. Optimum 
Sorting levert maatwerkoplossingen 
voor internationale klanten in de 
levensmiddelenindustrie. Door continu 
te innoveren en samen te werken  
met gekende onderzoeksinstituten 
biedt Optimum Sorting technologisch 
state-of-the-artmachines aan om de 
meest complexe sorteerproblemen op 
te lossen, de kosten voor product-
verwerking te reduceren en een 
optimale kwaliteit te realiseren. 
Optimum Sorting werkt met 
een gedreven team van ruim 75 
professionals en een internationaal 
agentennetwerk aan de verdere 
uitbouw van haar sterke reputatie. 
Momenteel zijn wij voor hen op zoek 
naar een: 

 www.optimum-sorting.com

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.

De kennismaking
Vandersanden is een van de meest 
vooruitstrevende baksteenfabrikanten 
ter wereld. Ze maken gevelstenen, 
baksteenstrips, straatstenen en 
isolerende gevelsystemen. Met in 
totaal 10 productielocaties zijn ze 
het grootste baksteenproducerende 
familiebedrijf in Europa. In totaal 
produceert Vandersanden ruim 550 
miljoen bakstenen per jaar (ca. 200 
miljoen omzet) voor de Europese markt 
en zelfs ver daarbuiten. Dit met ruim 
800 gepassioneerde medewerkers 
in verschillende productielocaties 
en kantoren, gevestigd in België 
(hoofdkantoor), Nederland, Frankrijk, 
Duitsland en Engeland. Om de unieke 
portfolio van duurzame en innovatieve 
producten en productontwikkelingen te 
managen, zijn ze op zoek naar een:

 www.vandersanden.com

PRODUCTMANAGER 
GEVELINNOVATIES
De uitdaging: • Je waakt over het proces van productstrategie, via ideamanagement en 
marktinformatie, tot het beheer en de coördinatie van de product- en dienstenportfolio en de 
prijsstrategie • Je initieert nieuwe productontwikkelingen en defi nieert een introductiestrategie 
• Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de gevel(systeem)innovatieportfolio en staat in voor 
de borging van aspecten als certifi cering, standaardisering, productdata en levenscycli • Je speelt 
een coördinerende rol bij de samenwerking tussen verschillende disciplines die betrokken zijn bij de 
productontwikkeling • Je bent lid van het marketingteam en rapporteert aan de Group Marketing 
Director

De perfecte match: • Je hebt een masteropleiding in een technische en/of bedrijfskundige 
richting • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie in een 
productieomgeving of in een andere relevante sector • Je kan abstracte formuleringen vertalen 
naar concrete doelstellingen en actieplannen • Je bent proactief, innovatief, marktgericht 
en geeft richting met overtuigingskracht • Beheersing van de Duitse en Engelse taal is een 
belangrijke voorwaarde

Het aanbod: • Je komt terecht in een informeel, toonaangevend familiebedrijf. Vandersanden is 
al 4 jaar op rij een Best Managed Company en werd recent ook een Great Place to Work 
• Bij Vandersanden kan je een persoonlijke bijdrage leveren aan het collectief welzijn van mens, 
maatschappij en milieu • Er is ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke groei • Vandersanden biedt 
je een inspirerende werkomgeving en een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Brecht Blindeman op 011 36 10 75               www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking
Boplan® bv is een internationaal 
bedrijf, gevestigd in Wevelgem, en 
marktleider in ‘high performance 
safety systems’ voor industriële 
toepassingen. Sinds de oprichting 
22 jaar geleden kent de groep 
een sterke internationale groei. 
Bij Boplan® heerst er een jonge, 
dynamische bedrijfscultuur, die een 
no-nonsenseaanpak combineert met 
gedreven enthousiasme en een drang 
naar innovatie. Momenteel zijn wij 
voor hen op zoek naar een:

 www.boplan.com

SALES ACCOUNTMANAGER B2B
Industriële veiligheidssystemen voor de regio Limburg 

De uitdaging: • Beheren en uitbreiden van bestaande klantrelaties door prospects en (actieve) 
klanten te bezoeken op basis van gerichte prospectie of leadgeneratie • Zoeken naar kansen, 
samen met klanten • Onderhandelen en afsluiten namens de werkgever • Promotie van het 
Boplan-concept, -merk en -assortiment • Plannen en opvolgen van projecten • Communicatie 
en afstemming met de veiligheids- en milieuadviseurs en de onderhoudsmanagers • Verbinden 
van de klant en de organisatie en coördineren van de samenwerking tussen alle betrokken 
partijen • Berekenen, opvolgen en fi naliseren van correcte en uniforme o� ertes, in overleg met de 
salesmanager en de verantwoordelijken van aangrenzende afdelingen • Assistentie bij levering/
installatie van materialen • Deelname aan en actieve promotie op beurzen • Correcte registratie in 
de daarvoor bestemde tools (CRM/ERP) • Transparante rapportage over lopende projecten

De perfecte match: • Hogere opleiding met commerciële oriëntatie (of gelijkwaardig door 
ervaring) • Succesvolle b2b-saleservaring met industriële klanten • Netwerk van contacten 
in de sector • Technische a�  niteit en interesse in security • Gemotiveerd om kwalitatieve 
en complete oplossingen te bieden • Relatiebouwer • Service- en kwaliteitsgericht, met een 
dynamische en enthousiaste instelling • Zelfstandig, maar ook een teamspeler • Aanpassen aan 
de veranderingen in een groeiend bedrijf • Goede kennis van het Engels is een meerwaarde

Het aanbod: • Jezelf verder ontwikkelen in een innoverend en dynamisch bedrijf • Een uitdagende 
job waar initiatief gewaardeerd wordt • Een inspirerende loopbaan in een collegiale groepssfeer 
• Een mooi salaris met extra’s

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Brecht Blindeman op 011 30 35 07                www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.



Interesse? Mail je CV en motivatiebrief naar:
wendy.dirks@versus-omega.com
Bij vragen aarzel niet om ons te contacteren: 089 320 193

VERSUS-OMEGA BV

Een van ‘s werelds 
grootste producenten 
van schuifdaken, 
hefdaken en slider 
systemen voor 
trailers.

www.versus-omega.com

Versus-Omega is gevestigd in een goed bereikbare regio, op het industrieterrein van 
Oudsbergen, werd opgericht in 2005 en telt ondertussen een 30-tal medewerkers.

Wij zijn op zoek naar een logistiek customer service medewerker, om ons intern sales 
team te versterken. Je werkt samen met je andere collega’s in een team met veel aandacht 
voor klant, productkwaliteit en innovatie.

Jouw verantwoordelijkheden

- Inboeken en opvolgen bestellingen. 
- Opstellen van transportdocumenten, afhandelen van diverse douaneformaliteiten.
- Opvragen en opmaken van leveranciersverklaringen.
- Daarnaast ondersteun je ook de boekhouding met enkele eenvoudige taken.

Jouw pro� el

- Je bent minimum in het bezit van een professionele bachelor logistiek management 
  of expeditie. Of gelijkwaardig door ervaring.
- Goede kennis van douanereglementering, toldocumenten en -tarieven en 
  goederennomenclatuur. 
- Goede kennis van Duits, Engels en Frans.
- Je kan vlot werken met de hedendaagse informaticatools.
- Eigenschappen zoals: stiptheid, nauwkeurigheid, � exibiliteit en zelfstandigheid 
  kenmerken jou. 
- Je bent spontaan, commercieel en technisch aangelegd.

Ons aanbod

Werken bij Versus-Omega is kiezen voor een afwisselende, uitdagende functie in een jong, 
dynamisch bedrijf met een aangename werksfeer. Je krijgt de kans om jezelf blijvend te 
ontwikkelen en productkennis op te doen. 
Aantrekkelijke verloning met extralegale voordelen.
Fulltime job. 

LOGISTIEK CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER

MORADO BV

Deel van de 
VERSUS-GROEP uit 
Oudsbergen, is een 
succesvolle producent 
en groothandelaar in 
onderdelen voor de 
vrachtwagenindustrie.

www.morado.be

In kader van onze expansie, zijn we op zoek naar twee nieuwe collega’s (V/M/X) :

In deze functie sta je in voor het dagelijkse klantencontact, verwerk je de binnenkomende 
bestellingen en zorg je voor uitlevering en facturatie. Het ERP-pakket (Adsolut) is je tool.

We matchen met:
- Iemand met verantwoordelijkheidszin en communicatieskills (kennis van Frans en Engels  
  is wenselijk).
- Je bent een centraal aanspreekpunt voor klant en leverancier.
- Productkennis bouwen we op door samenwerking, wat ook je commercialiteit triggert.
- De collega’s zijn key.
- Kennis van de gebruikelijke softwaretools van MS-Of� ce is vereist, ervaring met 
  ERP-pakketten is een troef.
- Opleidingsniveau bachelor is geen must, enthousiasme en je wil tot leren zijn 
  doorslaggevend.

Deze collega zorgt allereerst dat onze voorraad van zo’n 3500 artikelen, goed beheerd is en 
juist aangevuld, zodat we onze troef – leverbetrouwbaarheid – ook in de toekomst kunnen 
uitspelen. Daarnaast is deze persoon een goede collega in het magazijn die mee in de bres 
springt om de dagelijkse in- en uitgaande goederenstroom vlot te verwerken.

Voor deze functie denken we aan:
- Een gemotiveerde werkkracht.
- Gezond assertief, people skills, respect is evident.
- Bij voorkeur enige ervaring in gelijkaardige functies, technische kennis is een plus.
- Flexibel in denken en doen.
- Vertrouwd met MS-Of� ce en ERP-pakketten (in ons geval : Adsolut).
- Heftruckrijbewijs is wenselijk.

Voor beide fulltime functies bieden we een aantrekkelijk loon, met in het achterhoofd je 
ervaring, aangevuld met eco- en maaltijdcheques. Een opleiding om je verder te 
ontplooien wordt beschouwd als positieve drive van jouw kant.

ALL ROUND ADMINISTRATIEF BEDIENDE (VERKOOP BINNENDIENST)  

MAGAZIJNIER-VOORRAADBEHEERDER

Voel jij je aangetrokken? 
Bezorg overtuigend je CV aan tom.rondas@morado.be

Tectum Group, expert in daken, gevels 
en balustrades, is de voorbije jaren 
sterk gegroeid. De strategie voor de 
komende jaren is bovendien gebaseerd 
op heel wat ambitieuze plannen.  
Om die plannen te kunnen realiseren, 
is een correct beheer van masterdata 
essentieel.  
En dat zorgt dan weer voor een 
uitdagende en boeiende functie 
als Masterdata Beheerder. Word jij 
enthousiast van deze job en spreekt  
de bouwsector jou aan? Dan ben 
 jij misschien wel de persoon die  
wij zoeken!

• Je staat in voor het masterdata beheer; zowel het 
onderhoud van bestaande data, als de creatie van  
nieuwe artikels. 

• Je bent verantwoordelijk voor het beheren en opladen  
van prijslijsten. 

• Het beheer van de masterdata en prijzen doe je 
hoofdzakelijk in het ERP-pakket Microsoft Dynamics AX.

• Je volgt de database voortdurend op, controleert op 
kwaliteit voor rapportering, en werkt tegelijkertijd aan 
nieuwe processen en verbeteringsprojecten. 

Spreekt dit takenpakket jou aan?

• minstens een bachelor diploma?
• een zeer goede kennis Nederlands en een goede  

kennis Frans?
• ervaring met data input en -controle in een ERP-systeem 

(bij voorkeur Microsoft Dynamics AX)?
• een kritische, analytische geest en ben je uitermate 

nauwkeurig en stipt?
• het vermogen om samen te werken als een echte 

teamplayer (luisteren, informatie delen, participeren, 
afspraken opvolgen)?

• een proactieve aanpak en anticipeer je op  
mogelijke problemen?

• een goede kennis van MS-office toepassingen en leer  
je snel omgaan met nieuwe software?

En heb jij …

• Een persoonlijk onboardingtraject.
• Een competitief salarispakket incl. groeps- en 

hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, eco-cheques, 
bonusregeling en cafetariaplan.

• Mogelijkheid tot thuiswerk.
• Opleidingsmogelijkheden.
• Een open en familiale sfeer met korte communicatielijnen.

Dit mag je van ons verwachten: 

> 400 
COLLEGA’S

4 
TEAMGENOTEN

160 MLN. 
OMZET

4.500.000 M² AAN 
REALISATIES PER JAAR

GENK & 
Home office

Deel uitmaken van ons fantastisch 
team in Genk? Wij zoeken een

MASTERDATA 
BEHEERDER (M/V)

Iets voor jou? Nog vragen? 
Contacteer onze HR Manager Caroline Clits:  
caroline.clits@tectumgroup.be
Bekijk de volledige functieomschrijving via:  
www.tectumgroup.be/jobs

Bachelor 
diploma 

Ervaring met  
data input

Loon-
voorstel

Testing CV 
mailen

Een babbel 
met Caroline

Kennis 
Frans

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



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

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)

Ook op zoek naar de perfecte match?
Ga naar jobat.be en vind de job waar jij 
écht gelukkig van wordt.

Veel geluk met
je jobinterview!

Vind jouw klik 
op jobat.be

voor die eerste indruk?

Beetje nerveus

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?
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