
Drink it
& do IT

Welkom bij VERA, een autonoom provinciebedrijf met 
zo’n 55 toffe en enthousiaste medewerkers. Samen ondersteunen 

we de gemeenten, OCMW’s, politie- en brandweerzones en publieke 
organisaties in heel Vlaams-Brabant bij ICT, digitalisering 

en e-government. Ons kantoor is gelegen in 
de mooie Remytoren in Wijgmaal.

Solliciteren kan tot
maandag 23 mei om 9u.

	Data Protection Officer (DPO)
Stafmedewerker 
beleidsondersteuning en 
organisatieontwikkeling
IT support medewerker

Zin om erin te vliegen als

DESKUNDIGE GROEN EN 
DUURZAAMHEID (B1-B3)

De deskundige groen en duurzaamheid staat in voor de uitbouw en de 
implementatie van een strategisch groen- en duurzaamheidsbeleid. 

DESKUNDIGE RUIMTELIJKE 
ORDENING (B1-B3)

De deskundige ruimtelijke ordening helpt mee aan de uitbouw van een 
ruimtelijk aantrekkelijke en gestructureerde leefomgeving.

JOUW PROFIEL IN ’T KORT
Je hebt ofwel een bachelordiploma ofwel een diploma van het hoger 
onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld. 

WAT BIEDEN WE JOU?
- Contract van onbepaalde duur 
- Salarisschaal B1-B3 - minimum brutomaandsalaris 2.663,62 euro 
- Maaltijdcheques van 8 euro
- Ecocheques, sport-en cultuurcheques en lokale handelaarsbonnen van 

200 euro/jaar
- …

IK WIL DE JOB, WAT NU?
Stuur alle nodige documenten (cv, motivatiebrief, kopie identiteits-
kaart, diploma, attest van goed gedrag en zeden) en het inschrijvings-
formulier ten laatste op zondag 29 mei 2022 door naar 
personeelsdienst@wemmel.be of naar Gemeentebestuur Wemmel - 
Personeelsdienst, Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel.

Wens je meer inlichtingen of is iets niet helemaal duidelijk? 
Neem dan gerust contact op met de personeelsdienst via 
personeelsdienst@wemmel.be of via 02 462 05 43. 

Gemeente Wemmel zoekt een

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!

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

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

Sabine Schellens, directeur HR & 
Organisatie bij Aquafin, ontving in de 
Gentse Ghelamco Arena de prijs uit 
handen van Joris Vandersteene, senior 
manager bij het Verbond van Bel- 
gische Ondernemingen en bestuurder 
van het HR Gala. 
Het is al de zestiende keer dat de HR-
prijs wordt uitgereikt. Al die tijd ver-
leent het netwerkevenement HR-Gala 
een ambassadeursopdracht aan een 
bedrijf of persoon die als ‘referentie’ 
kan worden aanzien op het vlak van 
HR. De organisatie wil hiermee naar ei-
gen zeggen het vakgebied van human 
resources management extra zicht-
baarheid geven. “Verdienste, waarde 
en uitstraling voor het vakgebied staan 
centraal bij de keuze van de ambassa-
deur”, aldus de organisatoren.

Aquafin haalde het in de eindronde 
van  Argenta, Novartis en Triodos. Met 
hun titel komt Aquafin in het gezel-
schap van organisaties als Carglass, 
Emmaüs, Mathieu Gijbels, Colruyt, 
Schoenen Torfs, VDAB en MediaMarkt. 
Ook zij waren de voorbije jaren al 
HR-ambassadeurs.  (WiVi)

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



De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

www.overijse.be/jobs

“Instaan voor onderhoud van gemeentelijke 
accommodaties geeft voldoening. De afwisse-
ling en de fi jne collega’s maken de job leuk.”

THIT RATANAK  
TECHNISCH ASSISTENT 
GROEN

Wij zoeken:

Op zoek naar 
een technische job met pit?

THIT RATANAK  
TECHNISCH ASSISTENT 
GROEN
TECHNISCH ASSISTENT 
GROEN

Vragen? 
Contacteer de Personeelsdienst op 
02 785 33 44 of via personeelsdienst@overijse.be. 

Meer info? 
Kijk voor de volledige job- en profi elbeschrijving, 
de voorwaarden en de selectie procedure op 
www.overijse.be/jobs. Solliciteren kan tot en met 
7 juni 2022.

• ploegbaas groen
• arbeider grafdelver 
• arbeiders groen

www.overijse.be/jobs

“Ten dienste staan van de bewoners 
en medewerkers van het woonzorg-
centrum geeft me voldoening”

STEFAN TACK 
FINANCIEEL 
DIRECTEUR

Wij zoeken: 

Op zoek naar 
een job met pit?

centrum geeft me voldoening”

STEFAN TACK 
FINANCIEEL 
DIRECTEUR

Vragen? Contacteer de Personeelsdienst op 
02 785 33 44 of via personeelsdienst@overijse.be. 

Meer info? Kijk voor de volledige job- en profi el-
beschrijving, de voorwaarden en de selectie procedure 
op www.overijse.be/jobs. Solliciteren kan tot en met 
16 mei 2022.

een directeur 
woonzorgcentrum
• Je hebt kennis van kwaliteits-

management en GDPR 
• Je kan vlot communiceren
• Je kan strategisch en conceptueel 

handelen

De stad Aarschot, parel van het Hageland. 
We zoeken medewerkers (m/v/x)  
met verschillende competenties. 

Voltijds (38/38) – contractueel – onbepaalde duur - 2 jaar wervingsreserve - geïndexeerd 
brutomaandsalaris van 2.664 euro
Functie: Je bent verantwoordelijk voor de staat van alle gebouwen die in beheer zijn van 
stad en OCMW Aarschot. Je zorgt ervoor dat deze gebouwen in optimale conditie 
onderhouden worden en je volgt werkzaamheden op bij eventuele herstellingen. Om 
alles te bewerkstelligen en op een efficiënte manier te laten verlopen, ben jij dan ook de 
persoon die technische beschrijvingen, bestekken, prijsvragen en bestelbonnen opmaakt.

Profiel: Je houdt steeds rekening met de vooropgestelde timing en draagt veiligheid en 
kwaliteit hoog in het vaandel. Je bent technisch onderlegd om situaties correct in te 
schatten en van daaruit gefundeerde beslissingen te nemen. Door jouw punctualiteit in 
administratie bereid je alles goed voor en zorg je voor een vlotte opvolging.

Je beschikt over een bachelordiploma OF minimaal 3 jaar relevante ervaring. Meer info 
over de toelatingsvoorwaarden vind je in de infobundel.

Stel je kandidaat via https://www.jobsolutions.be/register/11589-46 

Deskundige gebouwen (B1-B3)

Functie: Je draagt op een efficiënte en doeltreffende wijze bij tot een optimale 
dienstverlening van de stad met betrekking tot de openbare infrastructuur. Je staat in 
voor het opmaken en opvolgen van een beheersplan voor de openbare infrastructuur en 
je werkt mee aan de werkplanning voor het onderhoud ervan. Je staat nauw in contact 
met verschillende externe partijen om projecten van A tot Z te begeleiden.

Profiel: Je bent in staat autonoom te werken en verantwoordelijkheid op te nemen voor 
lopende projecten. Je pakt je werk planmatig aan en kan van daaruit de nodige adviezen 
formuleren. Je hebt een passie voor openbare werken en alles wat daar bij aanleunt.

Je beschikt over een bachelordiploma OF minimaal 3 jaar relevante ervaring. Meer info 
over de toelatingsvoorwaarden vind je in de infobundel.

Stel je kandidaat via https://www.jobsolutions.be/register/11581-38 

Deskundige openbare werken en  
groen- & waterbeheer (B1-B3)
 
Voltijds (38/38) - contractueel - onbepaalde duur - 2 jaar  
wervingsreserve - geïndexeerd brutomaandsalaris van 2.664 euro

Kandideren kan tot en met 9 mei 2022 door ons je cv, sollicitatiebrief, diploma of 
bewijs van ervaring en uittreksel strafregister te bezorgen online via de link bij elke 
vacature of per aangetekend schrijven t.a.v. Elien Van Ranst, Kokerstraat 2a,  
9750 Kruisem.

Meer info over het aanbod, aanwervingsvoorwaarden en selectiedata vind je  
in de infobrochure via www.jobsolutions.be/jobs of neem contact op via  
elien@assolutions.be – 09 389 69 96

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?



De EVA-vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek 
zoekt een

coördinator
Jouw rol
Als coördinator ben jij het aanspreekpunt en de leiding-
gevende van 3 verantwoordelijken kinderopvang voor 
‘t Bijgaardje en ‘t Klein Keperke (85 kinderen).
Je profiel
• Je hebt minstens 2 jaar relevante ervaring in een 

leidinggevende functie en je bezit een bachelor- of 
masterdiploma dat in aanmerking komt als kwalifica-
tiebewijs groeps- en gezinsopvang verantwoordelijke 
vanaf 19 opvangplaatsen. 

• Je slaagt in de selectieprocedure.
Aanbod
• Voltijds contract van onbepaalde duur (80% bespreek-

baar).
• Verloning op niveau K3 (volgens PC 331), maaltijd-

cheques, opleiding- en bijscholingsmogelijkheden, 
hospitalisa tiever zekering, fietsvergoeding en abonne-
ment openbaar vervoer.

• Een zeer gevarieerde job in een warme, mensgerichte 
omgeving waar ruimte is voor zelfontplooiing en eigen 
initiatief. 

Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 11 mei 2022 via de QR-code.

DESKUNDIGE ONDERWIJS, 
FLANKEREND ONDERWIJS 
EN KINDEROPVANG (B1-B3)

DE JOB IN ’T KORT
Als deskundige (flankerend) onderwijs stimuleer je een harmonieuze 
samenwerking tussen alle scholen gelegen in Wemmel. Je neemt de 
coördinatie en regierol op van het flankerend onderwijsbeleid, zodat het 
lokaal bestuur in samenwerking met alle lokale actoren een gezond en 
gediversifi eerd (flankerend) onderwijsbeleid kan ontwikkelen op maat 
van de lokale situatie. Daarnaast neem je als deskundige kinderopvang 
de beleidsvoorbereidende en beheersrol op van het kinderopvangbeleid 
om ouders te ondersteunen zodat kinderen kansrijk kunnen opgroeien.

JOUW PROFIEL IN ’T KORT
Je hebt ofwel een bachelordiploma ofwel een diploma van het hoger 
onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs. 

WAT BIEDEN WE JOU?
- Contract van onbepaalde duur 
- Salarisschaal B1-B3 - minimum brutomaandsalaris 2.663,62 euro 
- Een mooi pakket aan extralegale voordelen 

IK WIL DE JOB, WAT NU?
Stuur alle nodige documenten (cv, motivatiebrief, kopie identiteitskaart, 
diploma, attest van goed gedrag en zeden) en het inschrijvingsformulier 
(zie: www.wemmel.be/nl/vacatures-bij-de-gemeente) ten laatste op 
zondag 8 mei 2022 door naar personeelsdienst@wemmel.be of naar 
Gemeentebestuur Wemmel - Personeelsdienst, Dr. H. Folletlaan 28, 
1780 Wemmel.

MEER INFO
Bijkomende informatie over de functie, ons aanbod en de 
selectieprocedure vind je terug in de informatiebundel: 
www.wemmel.be/nl/vacatures-bij-de-gemeente.

Gemeente Wemmel zoekt een

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.

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
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