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

Mediahuis zkt Storytellers

met een frisse blik

Ben jij één van de zes? 

Dat kan!

Maar dan ga je er toch eerst 

voor moeten battlen. 

Niet twijfelen! Schrijf je nu in 

op YouthLab.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!

Ambtenaar of bediende: wie verdient het meest?
Hoeveel verdien je als je bij de overheid gaat werken? En is dat meer of minder dan dat je als bediende in de privésector aan 
de slag gaat? Het Salariskompas van Jobat geeft het antwoord, en dat is best genuanceerd.

Werk je bij de overheid dan kan je rekenen 
op een brutoloon van 4.043 euro per maand. 
Dat is dus gemiddeld, voor zowel mannen en 
vrouwen van alle leeftijden die voor de over-
heid werken (onderwijs en zorg niet meegere-
kend). Slechts in vijf sectoren vind je een ho-
ger gemiddeld brutoloon: in chemie & farma 
(4.620 euro bruto), energie & milieu (4.380 
euro), bank & verzekeringen (4.171 euro bruto), 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
(4.064 euro) en elektronica & technologische 
industrie (4.063 euro bruto). Andere sectoren 
(van ICT en bouw tot zorg en hr) zitten onder 
dat gemiddelde overheidsloon, zo blijkt uit 
het Salariskompas van Jobat.

STATUUT
Er is ook een verschil qua loon naargelang 
je statutair of contractueel ambtenaar bent. 

Als statutair verdien je in overheidsdiensten 
gemiddeld 4.446 euro bruto per maand. 
Ben je contractueel ambtenaar, dan is dat 
3.756 euro. Het gemiddelde bediendeloon 
bedraagt 3.815 euro bruto per maand.
Tot zover het loon. Want er is ook nog het 
pensioen, dat bij ambtenaren vaak hoger ligt. 
Anderzijds kunnen bijna twee op drie bedien-
den rekenen op een groepsverzekering of 
pensioenplan als extralegaal voordeel, om 
hun (wettelijk) pensioen op te krikken. In het 
algemeen zijn bedienden, zoals met bedrijfs-
wagens, beter bedeeld inzake extralegale 
voordelen. Een ambtenaar (statutair en con-
tractueel opgeteld) kan rekenen op 4,9 extra-
legale voordelen. Bij bedienden ligt het op 
6,9. Allemaal gemiddeld natuurlijk.
                (WiVi)

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



LAAGLAND
VERPAKKINGEN 
TE LIER WERFT AAN: 

MAGAZIJN 
VERANT-
WOORDELIJKE
AANBOD:
• Fulltime job met correcte verloning
• Je werkt in een familiaal bedrijf
PROFIEL:
• Ervaring met reachtruck is pluspunt
• Je spreekt vlot Nederlands

INTERESSE?
Contacteer ons 
E-mail: info@laaglandnv.be
Tel. 03 480 36 32

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

OFFICEMANAGER
     
- Bachelor Bedrijfsmanagement-Vastgoed
- Ervaring met beheer van gebouwen, 
 financieel management, huurcontracten, 
 plaatsbeschrijvingen, verzekeringen.
- Beheersing Officepakket.
- Perfecte kennis Nederlands en degelijke kennis Engels.

Contract van onbepaalde duur of freelance, voltijds of 4/5
Onmiddelijke indiensttreding nabij Centraal Station Antwerpen

Aprodec bouwonderneming, info@aprodec.be

Aquafin is HR-ambassadeur 

Sabine Schellens, directeur HR & Orga-
nisatie bij Aquafin, ontving in de Gentse 
Ghelamco Arena de prijs uit handen van 
Joris Vandersteene, senior manager bij 
het Verbond van Belgische Ondernemin-
gen en bestuurder van het HR Gala. 
Het is al de zestiende keer dat de HR-
prijs wordt uitgereikt. Al die tijd verleent 
het netwerkevenement HR-Gala een am-
bassadeursopdracht aan een bedrijf of 

persoon die als ‘referentie’ kan worden 
aanzien op het vlak van HR. De organi-
satie wil hiermee naar eigen zeggen het 
vakgebied van human resources ma-
nagement extra zichtbaarheid geven. 
“Verdienste, waarde en uitstraling voor 
het vakgebied staan centraal bij de keuze 
van de ambassadeur”, aldus de organisa-
toren. Aquafin haalde het in de eindronde 
van  Argenta, Novartis en Triodos.  (WiVi)

Het HR-team van waterzuiveraar Aquafin werd verkozen tot HR-ambassadeur 2021-2022.
Een eretitel die de organisatie een jaar lang mag dragen. 

HR-ambassadeurs door de jaren heen
• Aquafin (2021-2022)

• Carglass (2020)
• Emmaüs (2019) 

• Mathieu Gijbels (2018) 
• MediaMarkt België (2017) 

• Boss Paints (2016) 
• Durabrik Group (2015) 

• Audi Brussel (2014) 
• Zorgbedrijf Antwerpen (2013) 
• Janssen Pharmaceutica (2012) 

• Schoenen Torfs (2011) 
• VDAB (2010) 

• Daikin Europe (2009) 
• Vandemoortele (2008) 
• Colruyt Group (2007) 

• Volvo Cars Europe (2006)

Sabine Schellens (op de foto tweede van rechts) 
nam als directeur HR & Organisatie bij Aquafin de 
prijs in ontvangst.

Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

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

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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