
NOORDERHART ZOEKT

bevlogen collega’s
Twee professionele zorginstellingen  
in het zorglandschap van Pelt.

Het Mariaziekenhuis en Revalidatie & MS slaan 
samen hun vleugels uit onder hun nieuwe naam 
Noorderhart. Want onder hun vleugels zit je goed. 
Meer dan 1400 medewerkers creëren elke dag 
opnieuw een warm nest voor patiënten en voor 
elkaar. Samen zorgen ze voor excellente zorg in 
een dynamische, verbindende omgeving.MEER INFO?  

Voor een uitgebreide jobomschrijving of meer info over Noorderhart 
kan je steeds terecht op jobs.noorderhart.be.

 → Business controller

 → Kwaliteitscoördinator

 → Verpleegkundige

 → Zorgkundige

 → Medisch laboratoriumtechnoloog

 → Medewerker schoonmaak

 → Hulpkok

Medewerker klantenboekhouding

Kijk jij er naar uit om: 

• Debiteurenbeheer en -opvolging te doen in een  
internationale mediaorganisatie?

• Het grootste deel van de dag in de Engelse taal te  
communiceren?

• In nauw contact te staan met onze Ierse klanten?
• Jouw inzicht los te laten op onze klantenboekhouding?
• Te laten zien hoe nauwkeurig en accuraat je bent?
• Te werken in een moderne werkomgeving in Hasselt?

Dacht je in jezelf?
Check, check, check, check, check!

Dan ben jij precies de   medewerker klantenboekhouding

die we nodig hebben binnen Mediahuis! 

Solliciteer hier!

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   

Ook zo leer je een tram besturen

Zo’n tramsimulator bootst het besturen van een tram 
na. Hij bestaat uit een cockpit met aanraakschermen 
die een vooraanzicht van 180 graden vormen, aange-
vuld met bedieningspanelen. Er kunnen verschillen-
de tramtypes in diverse verkeerssituaties aangeleerd 
worden. “Het voelt levensecht, alsof je daadwerkelijk 
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 gemoeid van 
1,5 miljoen euro. Door de specifieke software en het 
aantal tramnetwerken is de realisatie van de tram- 
simulatoren een vrij langdurig proces. De levering 
van de drie toestellen wordt daarom pas volgend 
jaar voorzien. Maar de klassieke scholing loopt intus-
sen gewoon door. Zo leidt het opleidingscentrum van 
De Lijn, ook wel de rijschool genoemd, jaarlijks zo’n 
125 nieuwe tramchauffeurs op.  (WiVi)

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



Open Thuis vzw is een sociale onderneming die 
425 personen met een (vermoeden van)  
beperking en mensen uit diverse kansengroepen 
begeleidt om zo zelfstandig als mogelijk te 
leven, te wonen en te werken op hun eigen 
manier en in hun eigen woonomgeving.  
We hebben een divers aanbod aan woon-, 
dag-, vrijetijds-,  gezins- en werkondersteuning. 
Onze woonbegeleiders mobiele dienst gaan aan 
huis en helpen de nodige ondersteuning uit te 
bouwen en te coördineren. 

Om onze woonwerking te versterken, zoeken we 
voor onmiddellijke indiensttreding een (m/v)

WOONBEGELEIDER 
MOBIELE DIENST
die mobiele ondersteuning aanreikt aan 
volwassenen die zelfstandig wonen of wonen 
bij/ in de buurt van hun netwerk/vrijwilligers. Je 
werkt nauw samen met het persoonlijk netwerk 
en andere betrokken hulpverleners om het 
zelfstandig wonen zo optimaal mogelijk te laten 
verlopen.

Hij/zij 
•  heeft minstens een graduaatsdiploma in een 

sociale of paramedische afstudeerrichting
•  heeft een grondige kennis van sociale 

wetgeving en sociale kaart 
•  heeft bij voorkeur ervaring in het individueel 

begeleidingswerk 
• werkt krachtgericht en verbindend
•  kan vlot contacten onderhouden met het 

sociaal en professioneel netwerk rond de 
cliënt

• is flexibel 

Hij/zij kan rekenen op
•  een voltijdse job in een dynamisch en 

enthousiast team en een groeiende 
organisatie

•  ruime leerkansen door intervisie, coaching en 
vorming

•  aandacht voor werk-privébalans door een 
flexibel werkkader en mogelijkheid tot 
thuiswerk

•  loon op basis van het barema 319.01 (met 
behoud van relevante anciënniteit) met  
bijkomende extralegale voordelen zoals laptop, 
smartphone, km-vergoeding en eco-cheques

Stuur je motivatiebrief en cv voor 18/05/2022 
naar frank.vendrix@openthuis-limburg.be.  
Meer info nodig: bel 011/28.36.46. en 
vraag naar Frank Vendrix

 

Ook wie minder mobiel is, moet kunnen proeven van 
fietsgemeente Oudsbergen.
De gloednieuwe babbelfiets is elektrisch aangedreven en heeft 
plaats voor twee passagiers. 

De gemeente zorgt voor een aanbod van vrijwilligers en gidsen. 
We zoeken een toeristische ondernemer die de fiets aankoopt, 
uitbaat en onderhoudt. Maandelijks krijgt de uitbater een 
vergoeding van 120 euro. 

Geïnteresseerde uitbaters kunnen zich tot 1 juni kandidaat 
stellen. De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 
2 jaar en kan verlengd worden tot in totaal maximum 6 jaar.

Heb jij interesse? Stel je kandidaat!

Baat jij binnenkort onze 
nieuwe babbelfiets uit?

Uitbater gezocht voor babbelfiets

Alle info: www.oudsbergen.be/babbelfiets

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

DSM Specialty Compounds is een wereldwijde 
leverancier van hoogwaardige oplossingen 
toegepast in onder meer de automobiel- en 
elektronicasector en is wereldwijde marktleider 
in hoge-temperatuur-polyamiden. In Genk staat 
het compoundeerproces centraal met meer dan 35 jaar ervaring en waar 220 mensen 
zijn tewerkgesteld. 

Voor de versterking van ons Improve Team in Genk zoeken we een:

 Process Engineer
Wat bieden wij aan?
Een afwisselende job in een ondernemende organisatie met een open bedrijfscultuur en 
een prettige werksfeer met ruimte voor initiatieven en persoonlijke ontwikkeling. Naast 
een competitief basisloon geniet je ook van een uitgebreid pakket extralegale voordelen.

Wat verwachten je van jou? 
Een toegewijd en nieuwsgierig persoon wiens passie ligt in het optimaliseren van 
productieprocessen, lijnperformances en productkwaliteit en gedreven wordt door 
een continu leer- en verbeterfilosofie om samen in en met diverse teams duurzame 
oplossingen aan te reiken voor alledaagse en toekomstige uitdagingen. 

Interesse?
Bij interesse in deze functie kunt u online solliciteren door middel van het 
sturen van een CV en motivatie naar Ignacy Cieslik, 
Recruitment Business Partner (Ignacy.Cieslik@dsm.com) of solliciteer 
direct via onze website door hiernaast onze QR-code te scannen!

Aanwerving  
exclusief  

begeleid door 

PROJECT / SALES OFFICER
Met doorgroeimogelijkheden in internationaal Account / Project Management

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

1. Beheren van intercompany projecten
2. Verzorgen van de communicatie met de (interne) klanten over de projecten / bestellingen
3. Verzamelen, analyseren en invoeren van de (internationale) orders
4. Kanaliseren van de bestellingen in functie van een optimale productieflow
5. Overleggen met de afdelingen sales, productie, project management en logistiek

TEW/ Handelsing/...  
of gelijkwaardig

Schoolverlaters 
welkom

Leergierig Communicatief Commerciële 
feelingGedreven

EPSILON CITIES is gespecialiseerd in het ontwerpen, 
produceren en plaatsen van innovatief straat- en 
perronmeubilair, schuilhuizen, infozuilen en fiets-
parkeersystemen ... De oplossingen van EPSILON 
helpen steden wereldwijd met het organiseren van hun 
mobiliteit. Een typisch voorbeeld is de inrichting van 
mobiliteitspunten in het kader van duurzaam woon-
werkverkeer, waar fietsparkeersystemen uitgerust 
met slimme toegangscontrole samen met digitale 
infozuilen ontworpen en geïnstalleerd worden door 
EPSILON. Vanuit Bree worden innovatieve oplossingen 
aangeboden, die naadloos afgestemd zijn op de 
vereisten van de publieke ruimte. De productie vindt 
inhouse plaats, volgens de hoogste kwaliteits-
standaarden en met de beste technologieën, in een 
verticaal geïntegreerd eigen productieproces. Door 
verdere internationale groei, zijn we dringend op zoek 
naar een gemotiveerde spilfiguur:

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be
Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

www.epsiloncities.com

100 medewerkers
70 in Bree

Hoofdkantoor Bree, 
vestigingen in D, NL, 
Noorwegen

Wat heeft EPSILON u concreet te bieden?
35 miljoen euro omzet 
(groep)

1991
Excel Duits  

is een plus

Doorgroei - 
mogelijkheden

Samenwerking in 
een moderne 
werkomgeving

Internationaal 
marktgedreven bedrijf

Competitief salaris 
en voordelen, 
glijdende werkuren

Informeren, overleggen of solliciteren? 
Bel Peter Vleeschouwers op 089 30 55 11 of 0479 29 74 75 op zaterdag 
tussen 10 en 12 u., zondag tussen 18 en 20 u., tijdens de kantooruren 
en ‘s avonds tussen 19 en 20 u.



Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Verwerken en ingeven van orders, aanmaken van klanten, opvolgen van de klantwensen
2. Voorbereiden van de leveringen in samenspraak met de logistieke afdelingen (Ham, Senica)
3. Administratief ondersteunen: facturatie, onderhoud prijsboeken, bonusberekeningen
4. Schriftelijk en telefonisch informeren van de klanten

Ba denk/werkniveau

Klantgericht Organisatie-
talent Alert

CUSTOMER SERVICE OFFICER

ERP
(JD Edwards) 

Engels, Duits, Frans
(andere talen zijn +)

L/C, Incoterms

IKO SALES INTERNATIONAL NV maakt deel uit van de internationale IKO GROUP (Canada), die wereldwĳ d 
gespecialiseerd is in dak- en waterdichtingsproducten. IKO is heel bekend voor zĳ n kwalitatieve dakshingles, als 
pionier, expert en globaal leider in de productie en verdeling van shingles en roofi ngrollen. De ondersteunende 
diensten (customer service, logistiek, boekhouding, aankoop ...) voor de klanten in Europa, Azië en Afrika 
zĳ n gevestigd in Ham. Er wordt ook nauw samengewerkt met de productiesite in Senica (Slowakĳ e). In Ham 
worden hal� abricaten geproduceerd voor de eigen productiesites via een uniek oxidatieproces. IKO is een 
internationale en stabiele organisatie. Voor het internationale Customer Service Team in Ham zĳ n we op zoek 
naar een:

Ham 25 productie sites 
wereldwijd - 96 
landen: leveren 
roofi ng products

°1951 Canada 
°1972 Ham

IKO Group:
3.500 mede-
werkers (35 in 
Ham)

www.iko.be

Wat heeft IKO u concreet te bieden?

Prima salarispakket 
incl. extralegale voor-
delen en loonbonus

Jong en 
enthousiast 
team

Work-lifebalance: 
glijdende uren, 
telewerk

Internationale 
organisatie

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Peter Vleeschouwers op 089 30 55 11 of 0479 29 74 75 op
zaterdag tussen 10 en 12 u., zondag tussen 18 en 20 u., tijdens de 
kantooruren en ‘s avonds tussen 19 en 20 u.

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be
Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Aanwerving exclusief 
begeleid door 

Bijleren

Gemeente Wellen gaat over tot aanwerving met aanleg van een 
wervingsreserve van:

OMGEVINGSAMBTENAAR RUIMTE
voltijds - contractueel - niveau A1-A3

AFDELINGSHOOFD STRATEGIE EN ORGANISATIE
voltijds - contractueel - niveau A1-A3

AFDELINGSHOOFD MENS
voltijds - contractueel - niveau A1-A3

AFDELINGSHOOFD VRIJE TIJD
voltijds - contractueel - niveau A1-A3

De uitgebreide vacatureberichten, functiebeschrijvingen en specifieke 
aanwervingsvoorwaarden vind je op www.wellen.be/nl/vacatures.

AANBOD: • Verloning volgens barema • Maaltijdcheques • 
Hospitalisatieverzekering • Fietsvergoeding • Aantrekkelijke verlofregeling 
• Mogelijkheid tot telewerken  • Je kan tot 10 jaar relevante ervaring uit de 

privésector meenemen

Wellen is een dynamische landelijke gemeente 
in het hart van Haspengouw. Ben je ook Wild 
van Wellen en werk je graag mee aan een Warm 
Wellen? Kom dan ons team versterken!

INTERESSE?
Bezorg je kandidatuur (motivatiebrief, kopie diploma en cv) ten laatste op

31 mei  2022 aan de gemeente Wellen, t.a.v. de personeelsdienst,
Dorpsstraat 25, 3830 Wellen of via mail aan fabienne.proesmans@wellen.be.

MEER INFO?
Contacteer onze personeelsdienst 

(012 67 07 16 – fabienne.proesmans@wellen.be).

www.wellen.be

We love newspapers !
Onze coldsetdrukkerij, Printing Partners Paal Beringen, maakt 
deel uit van de groep Mediahuis. In Beringen drukken we o.a. 
de kranten De Standaard, Het Belang van Limburg, Gazet van 
Antwerpen, Het Nieuwsblad. Naast een uitgebreide kranten-
productie, voeren we ook voor verschillende klanten belangrijke 
commerciële drukopdrachten uit. Service, kwaliteit en liefde
voor ons vak zijn het uitgangspunt in al onze drukactiviteiten.
De hoogtechnologische, grafische omgeving waarbinnen we
opereren, vraagt om dynamische medewerkers, die bereid zijn 
zich voortdurend te ontwikkelen. TOPMERKEN vereisen
TOPMENSEN, dus kom snel ons team versterken !

ELEKTROMEKANIEKER
JE UITDAGING
• Je staat in voor de goede werking van de machines.
• Je maakt een diagnose op bij defecten of storingen en je voert de gepaste

herstellingswerken uit.
• Je werkt mee aan de uitvoering van de onderhoudsprogramma’s, revisies, aanpassingen

aan de installaties, …
• Je biedt technische assistentie aan de productie en wisselt relevante informatie uit.
• Je maakt de nodige rapporten op over uitgevoerde werkzaamheden en relevante

informatie.
• Je bent bereid in een roterende uurregeling te werken, met vroege – late – nacht en 

dagdiensten, inclusief zaterdagnacht en zondagnacht in een beurtrolsysteem.

JE PROFIEL
• Je hebt een technische opleiding genoten, minstens A2.
• Je houdt ervan om technische problemen te analyseren en op te lossen.
• Je bent multifunctioneel inzetbaar voor elektrische en mechanische werkzaamheden.
• Je bent een teamplayer die ook autonoom kan werken.

WE BIEDEN
• een contract van onbepaalde duur
• een grondige opleiding en inwerkingperiode
• de kans om in contact te komen met de nieuwste technologieën in de wereld

(zeer recente investeringen)
• een motiverende verloning met een ruim pakket aan extra legale voordelen
• plaats van tewerkstelling is Beringen

Solliciteer voor deze uitdagende functie via 
ilse.straetman@coldsetprintingpartners.be

Voor meer informatie over ons bedrijf of de groep waartoe we behoren, neem zeker een 
kijkje op onze websites www.coldsetprintingpartners.be, www.mediahuis.be

PROVINCIAAL ONDERWIJS LIMBURG 
WERFT AAN

Zin in een nieuw av� tu� ?

SCHRIJF JE IN
sgpsol.BE/jobdag

JOBDAG
8 junI
15.00-18.00 uur

kunstlaan 20
3500 HASSELT

KOM NAAR ONZE

MEER INFO: 0495 57 41 04

Voor onze werkplaats te Bree zoeken wij 
een gedreven automekanieker  met  ervaring

Stuur een korte CV naar d.tyskens@garagevanbussel.be

Bocholterkiezel 77 BREE  
089/46 23 36 

Garage en Carrosserie VANBUSSEL   

Bijdragen aan het vergroenen, verbloemen én ontharden van Vlaanderen? Het samen net 
even anders willen zijn en samen beter willen doen? Kom werken als teamleader groendienst 
bij Dolmans Landscaping Services België. En ga aan de slag met topprojecten in Limburg en 
omgeving.

Wij zijn een gevestigde waarde in de tuinaanleg en blinken uit in ons ruime aanbod van dien-
sten: van ontwerp en aanleg, boomverzorging, groene schoolpleinen,… tot totaalprojecten! 
Wij werven aan op basis van competenties en talenten.
Stuur je motivatie en CV naar Dolmans Landscaping Services tav Tom Dewitte;  
HR_belgie@dolmanslandscapingservices.com. 

Meer weten over deze vacature van teamleader? 
Neem dan contact op met Tom Dewitte of bel  
naar de vestiging in Lummen 011 82 12 48

Dolmans Landscaping Lummen zoekt 
TEAMLEIDER GROENAANLEG EN ONDERHOUD 



De kennismaking

Cuvelier Fruit, met vestiging in 
Sint-Truiden, is gespecialiseerd in 
groothandel en focust zich op de 
import en export van fruit en 
groenten. Yves Cuvelier startte het 
bedrijf 15 jaar geleden en kan 
rekenen op een team van 7 
gedreven medewerkers. Met een 
uitgebreid netwerk van betrouwbare 
partners streven ze ernaar om elke 
dag gezonde en kwaliteitsvolle 
producten op de markt te brengen. 
Cuvelier Fruit levert aan Belgische 
supermarkten, groothandelaars en 
foodservices. Om de continuïteit te 
garanderen, kijken we voor hen uit 
naar een: 

 www.cuvelierfruit.be

ASSISTENT-BEDRIJFSLEIDER
De uitdaging: • Je bent de rechterhand van de zaakvoerder en verantwoordelijk voor zowel 
commerciële als administratieve taken • Je staat in voor de opvolging van binnenkomende 
orders • Je stroomlijnt de algemene administratie • Je staat nauw in contact met klanten 
en leveranciers en je bouwt een sterke relatie met hen op • Je bent verantwoordelijk voor 
het agendabeheer en boekt afspraken in • Je draagt proactief je steentje bij aan lopende en 
toekomstige projecten • Met je kritische en analytische blik stel je verbeteringsvoorstellen 
voor en neem je hierin de lead • Je volgt de technische en fi nanciële status van verschillende 
projecten op

De perfecte match: • Bachelor denk- en werkniveau: je behaalde een bachelor of hebt 
gelijkwaardige ervaring • Hands-on intrapreneur met commerciële mindset: je neemt initiatief, 
durft uitdagingen aan te gaan en weet van aanpakken • Geboren communicator en organisator 
die tussen de mensen staat • Procesdenker die structuren kan uitzetten en vertalen naar een 
pragmatische aanpak • Naast het Nederlands ben je vlot in het Engels en het Frans

Het aanbod: • Je komt terecht in een hecht team en kan rekenen op degelijke ondersteuning 
• Er worden bij- en nascholingen voorzien waar nodig • Welzijn op het werk draagt men hoog 
in het vaandel • Je kan rekenen op een degelijk, marktconform salarispakket

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Tara Valeri op 011 36 10 65                            www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking
Vandersanden is een van de meest 
vooruitstrevende baksteenfabrikanten 
ter wereld. Ze maken gevelstenen, 
baksteenstrips, straatstenen en 
isolerende gevelsystemen. Met in 
totaal 10 productielocaties zijn ze 
het grootste baksteenproducerende 
familiebedrijf in Europa. In totaal 
produceert Vandersanden ruim 550 
miljoen bakstenen per jaar (ca. 200 
miljoen omzet) voor de Europese markt 
en zelfs ver daarbuiten. Dit met ruim 
800 gepassioneerde medewerkers 
in verschillende productielocaties 
en kantoren, gevestigd in België 
(hoofdkantoor), Nederland, Frankrijk, 
Duitsland en Engeland. Om de unieke 
portfolio van duurzame en innovatieve 
producten en productontwikkelingen te 
managen, zijn ze op zoek naar een:

 www.vandersanden.com

PRODUCTMANAGER 
GEVELINNOVATIES
De uitdaging: • Je waakt over het proces van productstrategie, via ideamanagement en 
marktinformatie, tot het beheer en de coördinatie van de product- en dienstenportfolio en de 
prijsstrategie • Je initieert nieuwe productontwikkelingen en defi nieert een introductiestrategie 
• Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de gevel(systeem)innovatieportfolio en staat in voor 
de borging van aspecten als certifi cering, standaardisering, productdata en levenscycli • Je speelt 
een coördinerende rol bij de samenwerking tussen verschillende disciplines die betrokken zijn bij de 
productontwikkeling • Je bent lid van het marketingteam en rapporteert aan de Group Marketing 
Director

De perfecte match: • Je hebt een masteropleiding in een technische en/of bedrijfskundige 
richting • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie in een 
productieomgeving of in een andere relevante sector • Je kan abstracte formuleringen vertalen 
naar concrete doelstellingen en actieplannen • Je bent proactief, innovatief, marktgericht 
en geeft richting met overtuigingskracht • Beheersing van de Duitse en Engelse taal is een 
belangrijke voorwaarde

Het aanbod: • Je komt terecht in een informeel, toonaangevend familiebedrijf. Vandersanden is 
al 4 jaar op rij een Best Managed Company en werd recent ook een Great Place to Work 
• Bij Vandersanden kan je een persoonlijke bijdrage leveren aan het collectief welzijn van mens, 
maatschappij en milieu • Er is ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke groei • Vandersanden biedt 
je een inspirerende werkomgeving en een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Brecht Blindeman op 011 36 10 75               www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking
ABM Accountants werd in 1994 
opgericht door Arnaud ‘A’ Alders, 
Freddy ‘B’ Bollen en Dirk ‘M’ 
Mangelschots in Zonhoven. 
Vandaag zijn ze met een team van 18. 
ABM Accountants is een modern 
accountantskantoor, dat sterk inzet 
op automatisering en digitalisering. 
De nadruk ligt hierbij op e�  ciëntie en 
innovatie. Mede dankzij deze twee 
pijlers is ABM Accountants een 
gerespecteerde regionale speler, met 
een goede naamsbekendheid. Begin 
dit jaar namen enkele talenten uit het 
team het roer mee in handen. Deze 
medewerkers stapten mee in de 
vennootschap. Zo zijn de kwaliteit en 
groei ook in de toekomst verzekerd. 
Mede hierdoor is ABM Accountants 
momenteel op zoek naar:
 www.abm-accountants.com

DOSSIERBEHEERDER
De uitdaging: • Boekhoud- en fi scale aspecten van verschillende klantendossiers, voornamelijk 
vennootschappen • Je maakt jaarrekeningen en balansen op en bereidt fi scale aangiften voor 
• Je werkt nauw samen met een senior collega • Je bent een vertrouwenspersoon voor onze 
klanten • Je kan doorgroeien tot senior accountant
De perfecte match: • Bachelor accountancy-fi scaliteit of master in een economische richting 
• Ervaring in een gelijkaardige functie is een plus • Hands-onmentaliteit, zelfstandig en 
verantwoordelijk • Teamplayer, nauwkeurig en punctueel • Communicatief

SENIOR ACCOUNTANT
De uitdaging: • Je beheert je klantenportefeuille van voornamelijk grote vennootschappen van 
a tot z • Je beheert boekhoudkundige en fi scale aspecten van deze klanten: jaarrekeningen, 
balansen, periodieke analyses, fi scale aangiften en prognoses voor voora� etalingen • Je bent een 
vertrouwenspersoon voor de klanten • Je rapporteert aan de partner
De perfecte match: • Bachelor accountancy-fi scaliteit of master in een economische richting 
• Gedegen, relevante ervaring is een must • Je hebt de titel (gecertifi ceerd) accountant 
• Teamplayer, nauwkeurig en punctueel 

Het aanbod voor beide functies: • ABM Accountants zet in op e�  ciëntie en digitalisering in 
een familiale omgeving • Opleidingen om je kennis op punt te houden • Een stage aanvatten of 
verderzetten aan het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA) is mogelijk • Marktconform 
salaris en extralegale voordelen • Als senior accountant kan je op zelfstandige basis werken en je op 
termijn inkopen als partner  

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Sofi e Valkeners op 0495 81 20 30  www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.



www.limburg.be/vacatures
#limburgbevacatures 

provincie Limburg
Universiteitslaan 1

BE-3500 Hasselt
limburg.be/vacatures

 

Provincie Limburg zoekt  
enthousiaste medewerkers! 

Ons aanbod
- Flexibele werkuren voor een perfecte privé-werkbalans
- 35 vakantiedagen
- Aanvullende pensioenregeling
- Maaltijdcheques
- Gratis hospitalisatieverzekering
- Stimulansen voor duurzaam woon-werkverkeer
- Opleidingsmogelijkheden
- Bokrijkabonnement

Meer info
Surf naar www.limburg.be/vacatures voor meer informatie over de functies  
en de selectieprocedures of neem contact op via vacatures@limburg.be of  
tel. 011 23 78 24.

Is één van deze jobs op jouw lijf geschreven?
Solliciteer dan uiterlijk 23 mei 2022 via het online sollicitatieformulier op  
www.limburg.be/vacatures. 

Ontdek je job bij de provincie Limburg!
Wil je samenwerken met toffe collega’s? Sta je met plezier Limburgers te woord? 
Wil je groeien in je functie? Wil je een stempel drukken op Limburg? Dan is werken 
bij de provincie Limburg of één van haar instellingen zeker iets voor jou. 

We selecteren op basis van je competenties, niet op basis van leeftijd, geslacht, 
etnische afkomst, geloof, fysieke beperking of nationaliteit.

Ingenieur Bosgroep Limburg (1)
- Bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur
- Contractueel, voltijds, aanleg wervingsreserve
- Brutomaandwedde: minimum 3 933,84 en maximum 6 605,17 euro

Projectcoördinator Build & Maintenance (3)
- Masterdiploma
- Contractueel, voltijds, aanleg wervingsreserve
- Brutomaandwedde: minimum 3 364,17 en maximum 5 573,59 euro

Beleidsadviseur Detailhandel (1)
- Masterdiploma
- Contractueel, voltijds, aanleg wervingsreserve
- Brutomaandwedde: minimum 3 364,17 en maximum 5 573,59 euro

Coördinator Provinciaal Domein 
Nieuwenhoven (1)
- Masterdiploma 
- Contractueel, voltijds, aanleg wervingsreserve
- Brutomaandwedde: minimum 3 364,17 euro en maximum € 5 573,59 euro

Jurist (1)
- Masterdiploma in de rechten
- Contractueel, voltijds, aanleg wervingsreserve
- Brutomaandwedde: minimum 3 364,17 en maximum 5 573,59 euro

Polyvalent onderhoudsmedewerker/
huisbewaarder (2)
- Diploma hoger secundair onderwijs
- Contractueel, voltijds, aanleg wervingsreserve
- Brutomaandwedde: minimum 2 086,24 en maximum 3 818,37 euro

��� ��������- �� ����-������� ��� ����� �� �� ���� ����:

De aanwervingsvoorwaarden, het volledige functi eprofi el en meer informati e kan je vinden op
www.alken.be/solliciteren.
Ben je geïnteresseerd?
Mail jouw sollicitati ebrief, curriculum vitae en kopie van diploma naar: personeel@alken.be
Solliciteren kan tot en met 30/05/2022.
Meer info: personeelsdienst 011 59 06 85 of personeel@alken.be.

Deze vacature staat ook open voor personen met een beperking. Er kan een preselecti e gebeuren op basis van de sollicitati ebrief 
en het cv. Het examen bestaat uit een mondelinge proef en een schrift elijke proef.

•  3 volti jdse contractuele maatschappelijk werkers niveau B

•  1 volti jds contractueel diensthoofd communicati e niveau B

www.alken.be

voor je eerste afspraak?

Zenuwachtig

Ook op zoek naar de perfecte match?
Ga naar jobat.be en vind de job waar jij 
écht gelukkig van wordt.

Succes met
je sollicitatie!

Vind jouw klik 
op jobat.be

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF
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