
MAATSCHAPPELIJK 
ASSISTENT(E) (B1-B3) - (2 plaatsen)

DE JOB IN ‘T KORT
Als maatschappelijk assistent sta je samen met je collega’s van de 
sociale dienst in voor het garanderen van een menswaardig bestaan 
voor iedere burger, via het verlenen van advies en materiële, sociale, 
fi nanciële en/of psychosociale ondersteuning. 

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 bepaalde duur voor 1 jaar.
• Salarisschaal B1-B3 / minimum brutomaandsalaris 2.663,62 euro.
• Maaltijdcheques van 8 euro.
• Ecocheques, sport- en cultuurcheques en lokale handelaarsbonnen ter 

waarde van € 200/jaar.
• Minstens 30 vakantiedagen.
• 2de pensioenpijler van 3%.
• Glijdende werktijden (met avondpermanentie) en mogelijkheid tot 

telewerk.

IK WIL DE JOB, WAT NU?
Stuur je cv, motivatiebrief, kopie identiteitskaart, diploma, 
uittreksel uit het strafregister en het inschrijvingsformulier 
(zie: https://www.wemmel.be/nl/vacatures-bij-de-gemeente) ten 
laatste op zondag 12 juni 2022 door naar personeelsdienst@wemmel.be 
of naar Gemeentebestuur Wemmel - Personeelsdienst, Dr. H. Folletlaan 
28, 1780 Wemmel.

Meer info 
Raadpleeg de informatiebundel of neem contact op met de 
personeelsdienst via personeelsdienst@wemmel.be of via 02 462 05 43.

OCMW Wemmel zoekt een

Dilbeek zoekt 2 enthousiaste medewerkers 
voor de beleidscel!

consulent Informatiebeheer
A1a-A3a, contract onbepaalde duur, voltijds
Jij zorgt ervoor dat medewerkers en interne 
en externe klanten op een snelle en efficiënte 
manier over de nodige informatie beschik-
ken. Je optimaliseert de volledige cyclus van 
informatiebeheer.
Solliciteer voor 25.05.2022 via deze QR-code:

consulent Integrale Veiligheid
A1a-A3a, contract onbepaalde duur, voltijds
Als motor van integrale veiligheid 
inspireer en enthousiasmeer je teams, part-
ners en stakeholders om mee de schouders 
te zetten onder acties. 
Solliciteer voor 25.05.2022 via deze QR-code:

Jouw profiel
Je beschikt over een masterdiploma of een einddiploma van 
het hoger onderwijs van het lange type.
Wij bieden
• een plek in een innovatieve organisatie met zelf sturende 

teams, veel autonomie en de kans om je job zelf uit te 
bouwen;

• een loon tussen € 3.298 en € 5.804 bruto/maand 
afhankelijk van mogelijke overname van anciënniteit 
en relevante ervaring.

A1a-A3a, contract onbepaalde duur, voltijds

Gaan we er samen voor? 
Solliciteer dan tot en 
met 7 juni 2022 via 
werkenvoordilbeek.be 
of via de QR-code. 

Daarom kies je voor ons! 
een job ... met impact
een job ... met variatie
een job ... in balans 
een job ... met potentieel
een job ... met warmte

Werken voor Groep Dilbeek is elke dag het verschil maken 
voor de burger, je collega’s en jezelf. Kom jij werken bij 
Burger & Omgeving waar de teams Wonen & Ondernemen, 
Burgerzaken en Openbare Ruimte klanten proactief en met 
enthousiasme verder helpen? 

• Partner Financieel Beleid
• Deskundige Woonbeleid 
• Deskundige Omgeving 
• Jurist Omgeving 
• Projectleiders Openbare Ruimte 
• Administratief Medewerker Openbare 

Ruimte 

Deze week: 
werken in transport

AUTO & 
TRANSPORT

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

Volgende week in Jobat:
werken in bouw 

  

Daar is de tramsimulator
Wat een flight simulator is voor vliegtuigen, is de tram- 
simulator voor de tram. De Lijn kocht er drie aan om haar 
tramchauffeurs op te leiden.

Zo’n tramsimulator bootst het be-
sturen van een tram na. Hij bestaat 
uit een cockpit met aanraakscher-
men die een vooraanzicht van 180 
graden vormen, aangevuld met 
bedieningspanelen. Er kunnen ver-
schillende tramtypes in diverse ver-
keerssituaties aangeleerd worden. 
“Het voelt levensecht, alsof je daad-
werkelijk met een tram op de baan 
bent”, klinkt het bij De Lijn. 
Dat alles vereist spitstechnologie en 
maatwerk qua ontwikkeling, want De 
Lijn heeft met Gent, Antwerpen en de 
Kusttram meerdere tramnetwerken 
die in de software verwerkt moeten 
worden. Met de aankoop van drie 
simulatoren is een investering ge-
moeid van 1,5 miljoen euro. Door de 
specifieke software en het aantal 
tramnetwerken is de realisatie van 

de tramsimulatoren een vrij langdu-
rig proces. De levering van de drie 
toestellen wordt daarom pas vol-
gend jaar voorzien. Maar de klassie-
ke scholing loopt intussen gewoon 
door. Zo leidt het opleidingscentrum 
van De Lijn, ook wel de rijschool 
genoemd, jaarlijks zo’n 125 nieuwe 
tramchauffeurs op.  (WiVi)



Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?

Op zoek naar 
een job met pit?

www.overijse.be/jobs

Wij zoeken voor de sociale dienst: 

• Je begeleidt cliënten bij hun 
integratie in en participatie aan 
het maatschappelijke leven.

• Je volgt asielprocedures op, regelt psychosociale 
hulp of helpt bij schuldhulpverlening.

Vragen? Contacteer de Personeelsdienst 
op 02 785 34 43 of via personeelsdienst@overijse.be. 
Meer info? Kijk voor de volledige job- en profi el-
beschrijving, de voorwaarden en de selectieprocedure 
op www.overijse.be/jobs. Solliciteren voor deze functie 
kan tot en met 13 juni 2022.

een maatschappelijk 
werker

“Ik heb een gevarieerde job met een 
maatschappelijke meerwaarde. 
Ik vind het mooi om mijn cliënten te zien 
groeien en kan hen kansen geven.”

HARM SANTERMANS 
MAATSCHAPPELIJK
WERKER SOCIALE DIENST 

Als familiale groothandel zijn wij reeds méér dan 60 jaar actief in België; in 
de sector van de binnenhuisinrichting.  Aan de vakhandel en professionelen 
uit de sector verkopen wij behang, vloerbekleding, stoffen, zonwering, …

Voor de regio Limburg + Brussel/Vlaams Brabant zoeken wij voor onmid-
dellijke indiensttreding (M/V)

Dynamisch
vertegenwoordiger

Het verder uitbouwen én onderhouden van stabiele klantenrelaties is van 
primordiaal belang.

Hebt u affiniteit met producten voor binnenhuisinrichting, 
Beschikt u over vlotte sociale vaardigheden, 
Schrikt engagement u niet af,
Bent u woonachtig in de juiste regio.
voor Brussel is tweetaligheid een vereiste

Dan hebben wij voor u een mooie betrekking in een stevig bedrijf!

Wij bieden u een concurrentieel loon, bedrijfswagen, extralegale  
voorwaarden, én vooral, een leuk basiscliënteel om mee te starten.

Stuur uw CV naar mevr. Vera Rovins: Vera@campaert.be.
Wij zullen uw kandidatuur onmiddellijk verder behandelen.
Campaert NV, Kerkelei 43, 2550 Waarloos.
www.campaert.be

“Ben je klaar om een  “Ben je klaar om een  
nieuwe weg in te slaan ?  nieuwe weg in te slaan ?  
Vervoeg ons team als Vervoeg ons team als 
chauffeur !”chauffeur !”

Vacature: Chauffeur CE bij Vacature: Chauffeur CE bij 
Transport Van Praet Transport Van Praet 
Bekijk hier ons interessant Bekijk hier ons interessant 
aanbod: aanbod: TVP-LOGISTICS.BETVP-LOGISTICS.BE

Is op zoek naar een 

GEMOTIVEERDE WINKEL MANAGER
Je bent gemotiveerd en wil werken in een 
groeiend familiebedrijf! Je houdt van sales, 
teammanagement en uitdagingen!
Dan ben jij de persoon die wij nodig 
hebben voor onze winkel in Nossegem!

Profiel:
• Je houdt van het contact met klanten 
• Je bent betrouwbaar
• Je bent onmiddellijk beschikbaar
•	 Je	bent	flexibel

Wij bieden:
• Een contract van onbepaalde duur
• 38u/week 
• Een aantrekkelijk salaris
•  Voordelen : hospitalisatieverzekering 

DKV na 6 maanden, bonus op de 
resultaten	van	de	firma	na	6	maanden,	
wagen, GSM, maaltijdcheques, 
ecocheques.

Solliciteren kan via emploi@bruyerre.be

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



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

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

FINANCIEEL DIRECTEUR (decretale graad)
Brutowedde 6.532,75 à 9.617,42 euro – Voltijds (38 u.) – Statutair – 
Werfreserve van 1 jaar

Je bent verantwoordelijk voor het fi nancieel beleid van gemeente en 
OCMW Kortenberg. Je maakt deel uit van het managementteam en leidt 
de fi nanciële dienst.

Functie:
• Instaan voor het jaarlijks budget
• Vertalen van de strategische visie naar acties
• Diensten helpen met hun fi nanciële nota’s
• Data analyseren en processen optimaliseren 
• Medewerkers evalueren en helpen groeien 

Profi el:
Masterdiploma en 3 jaar relevante ervaring 

Aanbod:
Aangename werkomgeving met gezonde balans werk-privé, 30+ 
vakantiedagen en thuiswerk. Opleidingskansen, maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering, fi etsvergoeding etc. 

Interesse? 
Solliciteer voor 25 mei 2022 via de QR-code. 

Selectie?
Verkennend gesprek 9/06, thuisopdracht 13-20/06 
+ toelichting 23-24/06, assessment center in juli. 
Voor vragen kan je terecht bij de Personeelsdienst: 
vacatures@kortenberg.be of 02 755 22 57.

Kortenberg is op zoek

www.overijse.be/jobs

“De 1e positieve indruk, 
daar zorg jij voor! 
Een warm onthaal bieden, 
staat hierbij centraal.”

HARM SANTERMANS
MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT 
SOCIALE DIENST OCMW

Wij zoeken:

Op zoek naar 
een job met pit?

“De 1e positieve indruk, 
daar zorg jij voor! 
Een warm onthaal bieden, 
staat hierbij centraal.”

HARM SANTERMANS
MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT 
SOCIALE DIENST OCMW

“De 1e positieve indruk, 
daar zorg jij voor! 
Een warm onthaal bieden, 
staat hierbij centraal.”

HARM SANTERMANS
MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT 
SOCIALE DIENST OCMW

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 opnameverantwoordelijke  
• Je beheert en coördineert 

de opnameaanvragen. 
• Je volgt het opnamebeleid 

op en geeft het mee vorm.
• Je biedt ondersteuning aan 

de bewoner en zijn netwerk.

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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