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

Dit zijn de meest courante extralegale voordelen
De voorbije vijf jaar is het aantal extralegale voordelen waar werknemers op kunnen rekenen met zowat 9 procent toegeno-
men. Vooral voordelen rond plaatsonafhankelijk werken, zitten in de lift. De coronapandemie speelt daar een grote rol in. 

Zo komt de laptop op vijf jaar tijd 
bij een kwart meer werknemers 
terecht, thuiswerk stijgt in die vijf 
jaar zelfs met 77 procent. Ook de 
bedrijfswagen toont een continue 
stijgende trend: op vijf jaar tijd is 
het aantal werknemers dat kan 
terugvallen op een bedrijfswagen 
met bijna 10 procent toegenomen. 
Bij profielen in management, ICT 
en consulting is een bedrijfswagen 
intussen de norm. Maar opvallend 
is dat ook steeds meer andere 
profielen, zoals in administratie en 
HR, op een bedrijfswagen kunnen 
rekenen.

VERWARMING
Het aantal werknemers dat 
een onkostenvergoeding  en/of 
een internetabonnement krijgt, 

nam de voorbije vier jaar met 15 à 
20 procent toe. Al zijn dat kosten 
die doorgaans ook effectief wor-
den aangewend, bijvoorbeeld om 
thuis te kunnen werken en de nood- 
zakelijke verwarming daarvoor 
te voorzien. Er is bij extralegale 
voordelen wel een behoorlijk ver-
schil tussen bedienden, arbeiders 
en overheidspersoneel. Een door-
snee bediende kan gemiddeld 
rekenen op 6,9 extralegale voor-
delen, bij een arbeider zijn dat er 
3,7 en bij een ambtenaar 4,9. Ook 
niet elk extralegaal voordeel is 
even courant. Zo duiken bedrijfswa-
gens veel minder op bij overheids- 
personeel en arbeiders. Terwijl bij 
deze laatste de vergoeding voor 
woon-werkverkeer vaker opduikt.  
(WiVi)

Bron: Jobat Salariskompas 2022

Maaltijdcheques of -vergoeding 78% 59% 51%

Eindejaarspremie 74% 68% 78%

Hospitalisatieverzekering 69% 44% 61%

13de maand 70% 37% 38%

Pensioenplan of groepsverzekering 64% 33% 25%

Laptop 61% 9% 51%

Gsm/smartphone 54% 19% 39%

Mogelijkheid tot thuiswerken 56% 4% 56%

Bedrijfsvoertuig 50% 13% 7%

Vergoeding woon-werkverkeer 40% 60% 41%

Onkostenvergoeding 42% 11% 16%

Internetabonnement 22% 5% 14%

Tablet 8% 3% 6%

EXTRALEGAAL
VOORDEEL

BEDIENDEN ARBEIDERS OVERHEIDS-
PERSONEEL

Check het Salariskompas en vergelijk je loon op
Jobat.be/salariskompas



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

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

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.

De kennismaking

A&M Invest is dé pionier in de 
automobielsector. Bij hen leiden 
kennis, ervaring, enthousiasme en 
engagement tot een unieke 
klanten beleving. Persoonlijke service 
en constante kwaliteit staan voorop 
en de behoeften van klanten, 
medewerkers en merken staan 
centraal. A&M Invest, met hoofdzetel 
in Hasselt, is een van de grootste 
dealergroepen in België. De groep 
omvat 33 vestigingen en 58 
showrooms in Limburg, Vlaams-
Brabant en Antwerpen, goed voor 
860 jobs. Vorig jaar verkocht A&M 
Invest meer dan 20.000 nieuwe 
voertuigen. Om het team te 
versterken, zijn wij voor hen op zoek 
naar een:

 www.alwaysmoving.be

HR DIRECTOR
De uitdaging: • Je maakt deel uit van het directieteam en werkt overkoepelend voor de 
verschillende merken en vestigingen • Je vertaalt de bedrijfsdoelstellingen naar een globale 
hr-strategie, zet een hr-beleid uit en vertaalt dat naar e� ectieve hr-processen. Je zet hiervoor de 
nodige hr-projecten op en bent betrokken bij de due diligence bij overnames • Je aligneert de 
werking van de sites en zorgt voor cohesie met de nodige changetrajecten • Je bent het eerste 
aanspreekpunt voor de afdelingshoofden • Je stuurt en coacht het 8-koppig hr-team en begeleidt 
hen op het vlak van branding, werving & selectie, talentontplooiing, payroll, compensation & 
benefi ts en performancemanagement • Je bent het gezicht van hr en rapporteert aan de CEO

De perfecte match: • Master werk- en denkniveau, enkele jaren ervaring als HR Director en de 
nodige ervaring met het coachen van een team • Ervaring met het opzetten van een strategisch 
hr-beleid en grondige kennis van verschillende hr-domeinen • Sterk in het begeleiden van 
integratietrajecten, zowel op het vlak van processen en procedures als op het vlak van cultuur 
• Sterk strategisch inzicht, analytisch en kritisch ingesteld • Transparante communicator 
• Toegankelijke houding en aanwezigheid op de vloer, om een connectie te maken met de 
mensen en te weten wat er leeft

Het aanbod: • Een toonaangevende organisatie met ambities en groeiplannen • Een uitdagende 
functie met heel wat impact op de verdere vormgeving van de organisatie • Een forse kmo met 
een informele sfeer, korte communicatielijnen en snelle beslissingsprocessen • Een aantrekkelijke 
vergoeding in verhouding met de verantwoordelijkheden • Je werkt bij voorkeur op zelfstandige 
basis

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Jorinde Gijbels op 011 30 35 04 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.



Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

PRODUCTIEPLANNER
Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Opmaken van de productieplanning in functie van de klantvraag en efficiëntie van productie
2. Aankopen van hoofdgrondstof staal op basis van bestaande raamakkoorden
3. Instaan voor administratieve verwerking van de aankoop- en productiedossiers
4. Intensief samenwerken met andere afdelingen en voorzitten van het wekelijkse planningsoverleg

Ba (bv. logistiek, IT, bedrijfs -
 beheer) of gelijkwaardig

Ervaring in
productieomgeving

Ervaring met planning/
supply chain/stockbeheer

Anticiperen Inzicht in 
processen DoenerSnel

schakelen

POLYVISION CORPORATION, met hoofd kantoor 
in Atlanta, is wereldleider in de productie van 
dun geëmailleerd plaatstaal of CeramicSteel. 
De vestiging van POLYVISION in Genk is de 
centrale productie plant vanwaar geëxpor teerd 
wordt naar meer dan 65 landen wereldwijd. 
Het eindproduct is uitzonderlijk duurzaam, 
brandveilig en onderhouds vriendelijk. Daarom 
is het bruikbaar voor een brede waaier van 
toepassingen. Het geëmailleerde plaatstaal 
wordt verwerkt tot schrijfborden, commu-
nicatieproducten voor in de kantoor omgeving 
of als wandbekleding op openbare plaatsen 
(verfraaiing van tunnels, metro’s, zieken-
huizen ...). Voor POLYVISION in Genk zijn wij op 
zoek naar een ondernemende:

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

www.polyvision.com

140 medewerkers

Genk

Wat heeft POLYVISION u concreet te bieden?

Moderne, goed 
bereikbare 
werkplek

35 miljoen euro omzet

1971

ZG Excel SAP

Flexibele werk-
regeling/compe-
titieve voordelen 

Ruimte
om te
groeien

Top-
product

Financieel 
gezonde groep

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 20 u. of 
op zondag tussen 19 en 21 u.

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

Interesse ? Surf naar www.vangrootloon.com en vul je c.v. online in
of stuur een mailtje naar info@vangrootloon.com

Wij zorgen voor een interne opleiding, zodat je snel zelfstandig aan de slag kan.
Samen met je collega’s voer je allerhande taken uit:
• Je doet het onderhoud van industriële machines
• Je lost elektrische storingen op en reviseert mechanische pompen
• Je sluit frequentiegestuurde motoren aan en herstelt ze
• Elektrische toepassingen, zowel industrieel als residentieel
Profiel
• Je hebt kennis van hydraulica/pneumatiek/mechanica
• Je heb een verantwoordelijkheidsgevoel, kan rustig reageren en bent leergierig
aanbod
• Je komt terecht in een gerenommeerd  familiebedrijf waar onze waarden
   betrouwbaarheid, zelfstandigheid en fl exibiliteit centraal staan
• Een fulltime job van 38 uren per week met correcte verloning 

DE BOEL MOET DRAAIENDE BLIJVEN,
ALTIJD… EN DAAROM ZOEKT
BAKKERIJ VANGROOTLOON EEN

ALL-ROUND
TECHNIEKER (m/v)

die probleemoplossend kan denken en de handen uit de mouwen wil steken!  

Ook op zoek naar de perfecte match?
Ga naar jobat.be 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

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF



Klaar om mee te bouwen 
aan een duurzame toekomst?

EnergyVille, een onderzoekssamenwerking tussen KU Leuven, VITO, imec en 
UHasselt, is op zoek naar nieuw talent. Heb jij zin om mee te bouwen aan een 
duurzaam energieverhaal in een uniek living lab? Solliciteer dan nu en ontwikkel 
samen met meer dan 500 medewerkers de energietechnieken van de toekomst. 
Thuisbasis is het Thor Park in Genk, een unieke omgeving om aan onderzoek en 
innovatie te doen.

Voor de ontwikkeling van ons living lab zijn we specifiek op zoek naar 
Techniekers, Onderzoekers, Doctoraat studenten en Project Managers. 

• Coördinator Product- en Constructie-Innovatie in de Bouw
• Ingenieur Energie in Gebouwen - Planning & Ontwerp
• R&D Evaluatie Energie- en Klimaatbeleid
• R&D Expert Electricity Market Design

Momenteel zoeken we voor Energyville – VITO onder meer:

Ook zin om bij te dragen aan deze internationale kennishub? 
Solliciteer dan snel op onze jobpagina: www.energyville.be/jobs
of www.vito.be/nl/jobs.

BENIEUWD NAAR ONS SCHITTERENDE  
AANBOD EN ONZE ANDERE VACATURES? 

Gemeente As

as.be/vacatures

#trotsopas

SCHITTER in AS

www.as.be/vacatures  
of scan de QR-code

AFDELINGSHOOFD MENS
Ben jij gedreven door vrijetijdsbeleid en maatschappelijk welzijn, of wil je je daarin 
vastbijten? Ben je dynamisch in het sturen van projecten en teams? Link jij netwerken 
en samenwerken vlotjes aan elkaar? Word onze gepassioneerde manager (OCMW & 
vrijetijdsdiensten) met een hart voor mensen!
voltijds – contractueel 38/38 – niveau A1-A3 – onbepaalde duur

HOOFD MAATSCHAPPELIJK WERK
Ben jij een coach met een hart voor welzijn die onze maatschappelijk werkers 
ondersteunt in hun dagelijkse missie? 
voltijds – contractueel 38/38 – niveau B4-B5 – onbepaalde duur

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT
Ga jij voor deze sociale job van groot maatschappelijk belang? 
voltijds – contractueel 38/38 – niveau B1-B3 – onbepaalde duur

PEDAGOGISCH COACH  
BUITENSCHOOLSE OPVANG
Doe jij onze kinderopvang groeien met jouw pedagogische talent? 
deeltijds – contractueel 19/38 – niveau B1-B3 – onbepaalde duur

WERKLEIDER FACILITY / 
GEBOUWENBEHEER
Draag jij jouw steentje bij aan ons dagelijkse gebouwenbeheer als  
onze nieuwe werkleider facility? 
voltijds – contractueel 38/38 – niveau C1-C3 – onbepaalde duur

KOM NAAR 
ONZE 
JOBAVOND!
Wo. 4 mei 2022 I  19 uur
HET LICHTHUIS
Kerkplein 16, 3665 As

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

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
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