
Een deskundige informatie 
ICT (A1a-A3a)
Je bent het aanspreekpunt 
voor ICT binnen het lokaal 
bestuur en je ondersteunt met 
het team de collega’s. Je zet 
mee je schouders onder een 
verdere professionalisering van 
het lokaal bestuur.

Profiel: masterdiploma (of 
gelijkgesteld).

Een medewerker financiën 
en aankopen (C1-C3)
Je hebt gevoel voor cijfers en 
kan snel en nauwkeurig 
werken. Je ondersteunt de 
dienst financiën en aankopen.

Profiel: diploma secundair 
onderwijs (of gelijkgesteld).

Het lokaal bestuur Wijnegem is op zoek naar:

Wij bieden: een voltijdse contractuele tewerkstelling voor onbepaalde duur.

Interesse? Solliciteren kan tot en met 6 juni 2022.

Meer informatie over deze functies? Alle nodige informatie vind je via 
www.wijnegem.be/vacatures.

Overtuigd? Stuur je sollicitatiebrief met alle nodige documenten door naar 
personeelsdienst@wijnegem.be of naar Lokaal Bestuur Wijnegem, 
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem.

Je bent verantwoordelijk voor 
de algemene leiding, organisa-
tie en coördinatie van de dienst 
ouderenzorg en thuisdiensten. 
Deze dienst heeft de specifieke
opdracht om ouderen te onder
steunen om zolang als moge-
lijk thuis te wonen. Samen met 
de teamleider thuisdiensten 
coördineer je de thuisdiensten 
(gezinszorg, dienst diensten-
cheques en AT) en het 

opnamebeleid van de huurap-
partementen voor ouderen (De 
Meidoorn en Het Bloesempad). 
Je hebt ook de leiding over de 
dagelijkse werking van dag-
opvang Het Klaverblad.

Profiel: Bachelordiploma (of 
gelijkgesteld). 

Wij bieden: Een voltijdse 
contractuele tewerkstelling 
voor onbepaalde duur (B4-B5).

Het lokaal bestuur Wijnegem is op zoek naar:
Een coördinator ouderenzorg en thuisdiensten (B4-B5)

Interesse? Solliciteren kan tot en met 30 mei 2022.

Voor meer informatie over deze functie surf je naar: 
www.wijnegem.be/vacatures.

Overtuigd? Stuur je sollicitatiebrief met alle nodige documenten 
door naar personeelsdienst@wijnegem.be of naar Lokaal Bestuur 
Wijnegem, Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem.

Deze week: 
werken in transport

AUTO & 
TRANSPORT

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

Volgende week in Jobat:
werken in bouw   

Hoeveel verdien je in transport en logistiek?
3.534 euro bruto, zoveel verdien je gemiddeld in de sector van logistiek, transport en distributie. Vooral de laatste twee jaar 
was het best een hectische sector, mede door corona. Maar je bent er door de grote vraag wel behoorlijk zeker van je job.

Gemiddeld kan je in logistiek reke-
nen op 26 vakantiedagen en bij-
na zes soorten extralegale voor-
delen, met maaltijdcheques, een 
eindejaarspremie en een hospi-
talisatieverzekering als de meest 
voorkomende. Minstens twee op 
de drie medewerkers in transport 
genieten van deze drie extralega-
le voordelen.
Logistiek en transport was – mede 
door de coronapandemie – de 
voorbije twee jaar best een hecti-
sche sector. Zo bleek uit het Jobat 
Salariskompas dat het gemiddel-
de ‘geluksgevoel in het profes- 
sionele leven’ van werknemers in 
logistiek, aankoop, distributie & 

transport daalde. Dit komt mede 
doordat de werking in transport 
en logistiek vaak ingrijpend werd 
aangepast, onder meer door de 
pandemie.

“De voorbije twee jaar was er de 
Brexit. Maar vooral ook de aan-
voerlijnen die door corona stil kwa-
men te liggen, met wereldwijde ca-
paciteits- en leveringsproblemen 

tot gevolg. De aankoopprijzen 
voor containers en luchtvervoer 
zijn de hoogte in gegaan. En er is 
een tekort aan chauffeurs om alles 
eenmaal ter plekke snel te kun-
nen leveren”, stelt Florent Bischof, 
die voor Syntra AB opleidingen 
organiseert in transport en logis-
tiek. Hij begrijpt dus heel goed dat 
het professionele geluksgevoel in 
deze sector onder druk staat. Maar 
anderzijds is transport en logistiek 
vaak een job in een internationa-
le context, wat heel wat mensen 
aanspreekt. En bovendien valt het 
ook qua werkzekerheid best mee. 
“Er komen nog elke dag vacatures 
bij.”  (WiVi)

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



De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

WZC Coralia in hartje Waarloos opende begin 2022 haar deuren en zal een thuis vol 
hartelijkheid, warmte en respect bieden aan 76 bewoners. Bij ons staat het wonen en 
leven op het ritme van de bewoner centraal.  Zin om mee je schouders te zetten onder 
dit nieuwe verhaal? Voor onze woongroepen zoeken we enthousiaste collega’s: 

• Zorgkundige 
• Verpleegkundige – bachelor of HBO5

• Adjunct-hoofdverpleegkundige – bachelor of HBO5 

Wij bieden:
•  Deeltijdse of voltijdse tewerkstelling
•  Loon volgens IFIC-barema’s met overname van relevante anciënniteit
•  Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, ecocheques en 

cadeaucheques
•  Uitgebreid aanbod aan vormingsmogelijkheden

Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief 
naar bert.schonenberg@compostela.be. 

Meer info? 
dagvandezorg.be/organisatie/wzc-coralia 
015 31 86 01 
Beekboshoek 37, 2550 Waarloos

Je zal de verantwoordelijke bijstaan bij de 

dagelijkse leiding en de medewerkers helpen 

ontplooien en motiveren. Daarnaast behandel 

je complexe dossiers binnen de operationele 

doelstellingen en onderhoud je relaties, 

zowel met gebruikers als interne en externe 

partners.

Meer info? Ga naar www.werkenvoor.be.

De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
(HVW) zoekt een

Adjunct 
uitbetalingskantoor m/v/x
Antwerpen

hvw

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

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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