
ELDIS-WALLECAN is een bloeiende familiale KMO (+/- 30 medewerkers) met naam en faam te Ieper. Wij zijn gespecialiseerd in enerzijds de verkoop en 
verdeling van professionele gereedschappen en garage-uitrusting naar de automobielsector (ELDIS) en alle machines en werktuiggereedschappen 
voor de metaalbewerkende industrie (boren, frezen, zagen, draaien, slijpen en schuren, knippen en ponsen, plaatbewerking, taparmen, persen, enz.) anderzijds 
(WALLECAN). Voor onze afdeling WALLECAN zoeken wij versterking om onze verdere groei te consolideren. 

Interesse? Stuur vandaag nog uw motivatie en cv naar De Rouck & Verhellen. Koning Leopold III laan 4, 8800 Roeselare. T 051 43 43 23 - www.derouck.be - vacatures@derouck.be.
Wij behandelen alle kandidaturen discreet, snel en strikt vertrouwelijk.

Functie: Na een grondige inwerking ga je zelfstandig op baan om machines, gereedschappen 
en toebehoren naar de metaalbewerking te verkopen. Je bezoekt hiertoe enerzijds een vast 
bestaand klantenbestand waar je hun situatie opvolgt, onze producten voorstelt en hen 
adviseert en vult dit anderzijds aan met een aantal nieuwe prospectiebezoeken. Je staat in 
nauw contact met de binnendienst die samen met jou naar de juiste oplossingen zoekt en jouw 
offertes opmaakt. Je rapporteert rechtstreeks aan de zaakvoerders met wie je nauw samenwerkt. 

Functie: Na een grondige inloopperiode word je als rechterhand van de zaakvoerder verantwoordelijk 
voor het aansturen en coördineren van onze sales-afdeling van onze metaalbewerkingsmachines. 
Je staat de vertegenwoordigers bij in complexere offertes en calculaties, onderhandelt met onze 
leveranciers, organiseert correcte leveringen, enz. Je ondersteunt hen bij vragen en stuurt ze aan om onze 
verkoopcijfers te optimaliseren. Je rapporteert aan de zaakvoerder met wie je dagelijks samenwerkt. 

Profiel:  Je beschikt over een sterke commerciële overtuigingskracht en hebt idealiter 
een basiskennis van metaalbewerkingsmachines  Je getuigt van een ondernemende en 
servicegerichte ingesteldheid  Je houdt van netwerken en ziet oplossingen voor elke vraag 
 Je hebt voeling met techniek.

Profiel: Je beschikt minimaal over een bachelordiploma en beschikt over een goede commerciële feeling 
 Je bent vertrouwd met metaalbewerking en ondernemend van aard  Als geboren onderhandelaar 
weet je vlot je collega’s te ondersteunen en aan te sturen  Je weet met je organisatietalent alles te 
structureren en in goede banen te leiden  Je spreekt naast perfect Nederlands ook goed Engels en 
eventueel wat Frans.

ACCOUNT MANAGER
Verkoop van metaalbewerkingsmachines, toebehoren en diverse gereedschappen

SALES MANAGER
Rechterhand van de zaakvoerder voor interne coördinatie van verkoop 

Aanbod:  Je komt terecht in een moderne werkomgeving met een familiale teamspirit  Een financieel sterke organisatie met sterke ondernemingszin in een internationale omgeving  Een bedrijf waar
de mens centraal staat en waar je alle nodige ondersteuning krijgt Een bedrijf met heel veel commercieel potentieel waar je zaken verder kan uitbouwen Een zeer autonome job met heel veel 

afwisseling in taken en contacten Een contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijke verloning (te bespreken) met extralegale voordelen.

Goesting in de match 
van jouw leven? 

Een ruzie onder pubers? Een moeilijke studiekeuze? 
Belangrijke levenskeuzes voor de boeg (zo leek het 
toch op dat moment)? Vrienden konden altijd al bij 
jou terecht voor een luisterend oor én advies. Want jij 
voelt aan wat mensen nodig hebben. Toen al. En nu 
nog steeds. Talenten aan een job helpen die hen op 
het lijf geschreven is, is dan ook een job die op jouw 
lijf geschreven is. Als HR-consultant kan jij he-le-maal 
jezelf zijn.

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

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?

event

www.jobevents.be

Diksmuidsesteenweg 374
8800 Roeselare (naast expo)

GRATIS 
toegang van

13u00 tot 16u30

26 april
Schiervelde
Roeselare

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

  
Belg minder tevreden 
over loon en werkgeluk
Belgen blijken minder tevreden over hun loon en werkgeluk. 
Dat blijkt uit het recente Salariskompas van Jobat, 
een onderzoek bij 114.000 werkende Belgen.

Eén derde (33 procent) geeft in het 
Salariskompas aan erg tevreden 
te zijn met zijn of haar loonpakket 
(= werknemers die een score van 
8, 9 of 10 geven met betrekking tot 
hun loonpakket). Dat is minder dan 
de 36 procent van vorige keer. De da-
ling is universeel en zichtbaar vanuit 
alle invalshoeken van geslacht en di-
ploma tot functiecategorie en sector. 
Hier speelt de coronapandemie een 
rol: vaak moet binnen een organisa-
tie iedereen de nodige flexibiliteit aan 
de dag leggen, maar staat daar niet 
(altijd) iets tegenover.
39 procent geeft een score van 8, 9 of 
10 op hun geluksgevoel in het profes-
sionele leven. Dat is ietsje lager dan 
vorig jaar (toen 41 procent). Als we in-
zoomen blijkt de grootste daling zich 

te situeren bij twee sectoren: logistiek, 
aankoop, distributie & transport (min 
5 procentpunt) enerzijds en anderzijds 
onderwijs (dat 4 procentpunt moet 
inboeten). Logistiek en onderwijs zijn 
dan ook twee categorieën waarvan 
de werking vaak ingrijpend werd aan-
gepast door de pandemie.  (WiVi)

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



Bouwwerken De Ruyck te Ninove kan terugblikken op 20 jaar ervaring in de 
bouwsector en is gespecialiseerd in renovatie en restauratie van gevels en daken. 
Kwaliteit, rentabiliteit en veiligheid zijn hun kernwaarden. Daarnaast stoelt hun 
bedrijfscultuur op vakmanschap, professionaliteit, open communicatie en fun. 
Om hun sterk team te vervolledigen, zoeken ze m/v/x:

Projectleider

Deze functies worden exclusief behandeld door Aanwervingshuis. 
Kortrijksesteenweg 1099, 9051 Gent – Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk
09 310 83 39 – www.aanwervingshuis.be

Info en solliciteren: 
kato@aanwervingshuis.be

Functie: Je neemt de leiding over jouw projecten van A tot Z: • Planning opmaken 
en bijsturen waar nodig • Je fungeert als aanspreekpunt voor alle partijen • Je plaatst 
bestellingen en communiceert hiervoor met leveranciers en onderaannemers • Je neemt 
deel aan de werfvergaderingen en controleert de werven • Je stuurt jouw arbeiders en 
onderaannemers op de werven aan • ... 

Functie: Jij neemt onder andere volgende taken voor jouw rekening: • Je analyseert
overheidsbestekken, meetstaten en plannen • Je vraagt prijzen op bij leveranciers en 
vergelijkt deze • Je controleert technische fi ches, maakt voorcalculaties en uitvoerings-
tekeningen, ... • Je zorgt ervoor dat alle vergunningen in orde zijn en verzorgt ook de 
correcte administratieve en technische opvolging • Daarnaast ondersteun je de projectleiders.

Werkvoorbereider

Aanbod voor beide functies: Je komt terecht in een 
professionele werkomgeving met werkzekerheid
binnen een groeiend familiebedrijf. Ze voorzien 
een interne opleiding en geregeld interessante 
bijscholingen. Daarnaast organiseren ze vaak 
teamactiviteiten om de verbondenheid onder 
de collega’s nog verder te versterken. Je krijgt de 
ruimte in deze veelzijdige functies om jouw 
verantwoordelijkheden op te nemen. Ze voorzien 
een aantrekkelijke verloning met verschillende 
extralegale voordelen.
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 Senior Consultant Public Sector

Bedrijfsinfo: Hudson is een full-service HR-adviesbureau met 
bijna 40 jaar ervaring op de teller. Wij zijn een integere en loyale 
HR-partner en zetten onze expertise en oplossingen in om 
mensen en organisaties steeds verder te helpen. De business- 
unit “publieke sector” binnen Hudson is gespecialiseerd in 
het begeleiden van lokale besturen, parastatale organisaties, 
Vlaamse en Federale, alsook Europese instellingen en agent- 
schappen inzake talentmanagement.

Functie: • Als senior consultant ben je in de eerste plaats 
een HR-partner. Je beheert projecten van a tot z die  
bijdragen tot een duurzaam HR-beleid • Het versterken 
van publieke organisaties door competenties in te schat-
ten en te ontwikkelen, daar draait het om voor ons team. 
Je beheert projecten inzake selecties op leidinggevend 
niveau, 360°-feedback, ontwikkelgesprekken, coaching en 
leadershiptracks • Je adviseert klanten in hun selectie- en 
Talent Managementbeleid. Je gelooft in het lerend ver-
mogen van elke individu, elke groep en organisatie. 

Profiel: • Je hebt een universitair diploma en brengt 3 tot 
10 jaar professionele ervaring in het domein van talent- 
ontwikkeling mee, dit vanuit de overheidscontext, bedrijfs- 
wereld of consultancy • Je bent geboeid door de werking van 
de overheid op lokaal, Vlaams, Federaal en Europees niveau  

• Je bent een stevige projectleider en voelt je comfortabel 
om advies te formuleren vanuit je expertise binnen Talent  
Management.

Aanbod: • Je ontdekt de boeiende wereld van onze HR-tools 
en neemt stappen om jezelf in te werken in de Hudson- 
methodologie • Je werkt autonoom en krijgt veel ruimte om 
initiatief te nemen, je hebt impact. Je komt terecht in een 
dynamisch team en werkt in een sfeer van vertrouwen en 
collegialiteit.

Er is altijd een goede reden om te kiezen voor de HR-markt- 
leider. Stuur ons je CV en we verwelkomen je graag 
om kennis te maken. Informatie kan je inwinnen via  
Catherine Hubin, HR Officer via +32 2 610 27 98.

De snelste weg naar een job in 
de publieke of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Donderdag 
5 mei 2022

Ghelamco Arena
Ottergemsesteenweg Zuid 808

13u - 18u

Schrijf je nu gratis in:
www.jobat.be/
jobbeursoostvlaanderen

Scan me en ontvang 
je gratis toegangsticket!



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

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

EDF en EM&T gevestigd te WAREGEM zijn gespecialiseerde 

installatiebedrijven voor enerzijds elektrische installaties 
in private en openbare projecten (klasse 6) en anderzijds 
multitechnieken in residentiële projecten (HVAC, sanitair en 

elektriciteit). Ter ondersteuning van de bestuurders wordt het 

team uitgebreid met twee nieuwe functies:

Interesse? Richt je kandidatuur naar o�  ce@verdonckbv.be 

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

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

PROJECTMANAGER ELEKTRICITEIT
industriële projecten en aanbestedingen (klasse 6) (ref 130 801) 
In nauwe samenwerking met de bestuurders zal je grote nieuwbouw- en renovatieprojecten vanaf de 
opstart t.e.m. de oplevering managen: • planning, budgettering en organisatie • afroep van materialen
• opvolging van de werven in duo met de toegewezen werfl eiders ter plaatse • overleg met de bouwheer, 
het studiebureau en de andere aannemers (werfvergaderingen) • organisatie van de opstart en de keuringen 
• fi nanciële follow-up: verrekeningen, vorderingsstaten, ….

Profi el: • ingenieur elektriciteit, elektronica of elektromechanica of gelijkwaardig • gedreven en communicatief 

decision maker met een gestructureerde aanpak • minstens initiële ervaring in projectopvolging.

PROJECTLEIDER MULTITECHNIEKEN
residentiële projecten (ref  130 802) 
Je wordt een centrale spilfi guur in de opvolging van onze talrijke residentiële projecten (appartementsbouw, 
groepswoningen, ….): • projectvoorbereiding en materiaalafroep • go between met bouwheer, architect en 
andere aannemers • werfvergaderingen • follow-up van de vorderingen op de diverse werven • organisatie van 
de opstart en de keuringen • geregelde rapportage aan de bestuurders.

Profi el: • bachelor of gelijkwaardig • veelzijdige interesse (sanitair, ventilatie, HVAC, ….) • minstens initiële 
leidinggevende ervaring • punctueel in de administratieve follow-up.

Ons aanbod: • uitdagende jobs met een ruime autonomie in een modern nichebedrijf • professionele bestuurders 
die actief betrokken zijn bij de talrijke, toonaangevende projecten • een performante organisatie met continue 

investeringen in mensen en middelen • een solide werkgever met een vakbekwaam en stabiel personeelsteam 
• een attractief remuneratiepakket op functieniveau + representatieve bedrijfswagen.

Volg ons opfi

COORDINATOR TRANSPORTTEAM (Ref 46669x)

• dispatch & administratie • people manager met passie 
voor logistiek

Als rechterhand van de operations manager transport word je verantwoordelijk voor: 
• de rechtstreekse aansturing van het team dat instaat voor de dispatching en logistieke 
administratie (6 bedienden) en de onrechtstreekse aansturing van een 60-tal chau � eurs 
• de praktische organisatie en dagelijkse follow-up van de dienst • acute problem solving 
bij bevoorrading, levering, etc. • de algemene coördinatie van het team (verlof, opleidingen, 
coaching,…) • de implementatie van nieuwe projecten • de dagelijkse rapportage aan het 
management.
Profi el: • gedreven master of bachelor • leidinggevende ervaring in een logistieke en/of 
productie-omgeving • praktisch organisator met helikopterview • teamplayer • pro-actieve 
en fl exibele omgang met variërende omstandigheden.

Aanbod: • een autonome, leidinggevende functie in direct contact met het werkveld 
• een dynamische en fl exibele teamspirit • frequente en afwisselende contacten • een 
solide familiale bedrijvengroep met talrijke referenties • een vlakke organisatie en korte 

communicatiekanalen • een stimulerend salaris + bedrijfswagen + voordelen.

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

TRANSWEST nv, gevestigd in OOSTKAMP, is 
een top West-Vlaams familiebedrijf actief in de 
distributie en logistiek van diepvriesvoeding in 
Benelux, Frankrijk en Duitsland (230 wkn). Op 
heden wensen wij het kaderteam te versterken 
met een

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

Volg ons opfi
Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

www.verdonckbv.be

ECO-SHOP zoekt  Shopmanager Kortrijk
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

ECO-SHOP zoekt  Vliegende gerant
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.
-  rijbewijs B

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

marktconform loon;
-   De kans enkele winkels in je regio 

uit te baten en op te volgen. 
-  Firmawagen

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



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 

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

Is er iemand

stapelgek op jou?

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

Profi ciat met je 
nieuwe job!

Vind jouw klik 
op jobat.be

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF

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

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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