
 
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



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?
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IT Application Manager

Bedrijfsinfo: Hudson is een full-service 
HR-adviesbureau dat al bijna 40 jaar 
mensen en organisaties helpt zichzelf 
te overtreffen. Wij zijn een integere en 
loyale HR-partner en zetten onze exper-
tise en oplossingen in om mensen en 
organisaties steeds verder te helpen.

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor de operationele 
ondersteuning, het onderhouden en begeleiden van  
nieuwe ontwikkelingen en functionaliteiten van Hudsons 
MS Dynamics 365-platform • Je onderzoekt samen met key 
users de bedrijfsprocessen en analyseert de noden. Je stelt 
prioriteiten in het ontwikkelen van nieuwe toepassingen in 
het kader van onze digitale transformatie. We streven naar 
een fully integrated approach van alle businesstoepassingen 
• Je coördineert de releases van het platform en organiseert 
en begeleidt de testing. Je werkt hierbij nauw samen met 
onze external suppliers.

Profiel: • Je behaalde een masterdiploma en hebt meerdere 
jaren relevante ervaring met de implementatie van business- 
software. Ervaring in het werken met Microsoft Dynamics 
365 of AX is een plus • Door jouw goede communicatie-  

en projectmanagementskills zorg je voor een efficiënte  
afstemming met alle stakeholders. Je werkt vlot in team- 
verband maar neemt ook zelfstandig projecten ter harte.

Aanbod: • Je ontdekt de boeiende wereld van HR en de tools 
en platformen die we gebruiken om onze klanten de beste 
service te bieden • 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  
Jeroen Peeters, Senior HR Advisor via +32 9 242 54 58.

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.
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