
Met een uitgebreid portfolio aan supermarkten, voedingsproductie- en aannemingsbedrijven, is de 
Groep Cretskens gekend als een sterk, financieel gezond familiebedrijf dat steeds verder groeit. Om haar 
aanhoudende groei verder te ondersteunen, is de Groep Cretskens steeds op zoek naar gedreven men-
sen voor hun Carrefour Market supermarkten die samen met hen de krijtlijnen voor morgen uitzetten.

Voor één van onze Carrefour Markets in Harelbeke zijn we op zoek naar een 

Assistent Winkelverantwoordelijke
Functieomschrijving:
•  Als Assistent ondersteun je de winkelverantwoordelijke met de algemene leiding van de winkel en 

verzorg je de uitstraling van je winkel.
• Je maakt op een constructieve manier de bestellingen op van je eigen afdeling.
•  Je voert het beleid samen met de winkelverantwoordelijke door betreffende het totale winkelbeeld, 

de orde en de presentatie van alle artikelen.
• Je hebt een hands-on aanpak en ondersteunt het team wanneer het nodig is.
•  Je geeft ondersteuning voor de personeelsplanning en het administratief beheer van de winkel,  

als het nodig is.
• Als Assistent ben je medeverantwoordelijk voor het rendement van het filiaal.
•  Het team bestaat uit verschillende verkoop medewerkers, die je op een positieve manier weet te 

motiveren.

Profielomschrijving:
•  Als assistent winkelverantwoordelijke bezit je een Bachelordiploma of minstens 2 jaar ervaring in een 

gelijkaardige functie.
• Ervaring in Retail wordt beschouwd als een pluspunt.
• Je bent zelfstandig probleemoplosser met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
• Als Assistent ben je een organisatietalent en weet je van aanpakken.
• Je bent een teamplayer met een goede sociale omgang.
• Je bent klantvriendelijk en deelt jouw kennis en ervaring met de klant.
• Je bent flexibel in werkuren en weekendwerk is geen probleem.

Aanbod:
• Groep Cretskens biedt je een aantrekkelijk salarispakket en reële doorgroeimogelijkheden aan.
•  Een functie met een hoge mate van verantwoordelijkheid, vele uitdagingen binnen een snel evolue-

rende en financieel sterke organisatie gelegen.
•  Een voltijdse job met de nodige verantwoordelijkheid en afwisseling. Je komt terecht in een goed 

draaiende winkel met gemotiveerde en ervaren medewerkers.
•  Je werkt ineen 5-dagenstelsel. Dit betekent 

dat je 1 vaste vrije dag hebt en in een beurt-
rol bent voor de zondag.

•  Starten in een groeiend bedrijf in een fami-
liale context.

• Een filevrije omgeving.
• Stabiliteit voor de toekomst.

Solliciteren kan via: 
https://groepcretskens.talentfinder.be/nl
Telefoonnummer: 089 510045

Voor Crelem Bakeries zijn wij vandaag opzoek naar een

 Plant Manager voor onze productiesite te Lendelede.
Functieomschrijving:
•  Je bent de drijvende kracht achter de coördinatie van de operationele activiteiten van   

de productieafdeling, de technische dienst, en de logistieke afdeling;
•  Je bepaalt waar de nodige mensen en middelen ingezet worden om alle activiteiten zo   
�gestructureerd�en�efficiënt�mogelijk�te�laten�verlopen.�Je�zorgt�ervoor�dat�� � �
de vooropgestelde KPI’s behaald worden en rapporteert ze aan de directie

•  Je weet als doorgedreven people manager het evenwicht te vinden tussen het managen   
van de operationele business en het sturen en het verder ontwikkelen van je medewerkers;

Profiel:
•  Je beschikt over een bachelor diploma, idealiter heb je ook minstens 5 jaar ervaring in   
een�productie�omgeving,�bij�voorkeur�in�de�FMCG-industrie.

•  Je hebt minimaal enkele jaren ervaring in een leidinggevende rol in een productie-om  
geving

•  Je bent een People Manager, je bent een vlotte communicator, sociaal, doelgericht en   
creatief.

•�Je�spreekt�vloeiend�Nederlands�en�Frans.�Je�hebt�een�goede�kennis�van�het�Engels.�

Aanbod: 
• Groeibedrijf in een familiale context;
• Mogelijkheden tot persoonlijke groei en ontwikkeling in jouw carrière;
• Team van gemotiveerde en betrokken collega’s;
•  Competitief salarispakket met extralegale voordelen zoals een bedrijfswagen met   
tankkaart,�gsm,�laptop,�maaltijdcheques,�…�.�

Voor meer informatie ga naar:
https://groepcretskens.talentfinder.be/nl/vacature/71910/plant-manager

Crelem Bakeries NV is een Vlaamse bakkerijgroep met drie 
groot-ambachtelijke bakkerijen te Heusden-Zolder, Asse, en 
Lendelede.  Wij leveren 7 dagen op 7 een uitgebalanceerd, 
kwaliteitsvol gamma dagvers en voorgebakken brood en 
banket, in hoofdzaak aan de retail en foodservice.

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar gedreven, 
enthousiaste medewerkers die klantvriendelijkheid, resultaat-
gerichtheid en professionaliteit hoog in het vaandel dragen.

T:  089510045 | E: info@crelembakeries.be

19 mei
Diaz Arena
Oostende

event

www.jobevents.be

Leopold Van Tyghemlaan
8400 Oostende

GRATIS 
toegang van

13u00 tot 16u30

PLASTIVAN nv met hoofdzetel in Oostrozebeke
en vestigingen in Frankrijk, U.K. en Polen, is een 
innovatief producent van kunststofprofi elen
vooral bestemd voor de (tuin) hout & bouw-
materialenhandel. Op heden wordt de fi nanciële 
dienst versterkt met een

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

Volg ons opfi www.verdonckbv.be
Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

MEDEWERK(ST)ER 
BOEKHOUDADMINISTRATIE (Ref. 42007)
Samen met een ervaren collega word je mee verantwoordelijk voor een 
gevarieerd takenpakket in de Belgische en Franse boekhouding: • verwerking 
van boekhoudkundige en fi nanciële verrichtingen • administratieve opvolging van 
omzetten en voorraden • kredietverzekeringen • debiteurenopvolging • etc. Kortom, 
een boeiende job in nauwe samenwerking met de Finance Manager.

Profi el: • bachelor met goede basiskennis boekhouding • cijfermatig sterk en 
vlot met Excel • bij voorkeur vertrouwd met een internationale bedrijfsomgeving 
(Franse taal).

Aanbod: • een grondige introductie en interne opleiding • een veelzijdige functie 
met een ruime autonomie • modern productiebedrijf in nieuwe bedrijfsgebouwen 
• een solide KMO met een internationale reputatie • een stimulerend salarispakket 

(te bespreken).

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 



TRANSWEST BRENGT VAART IN DE WERELD VAN
DIEPGEVROREN VOEDING

WWW.TRANSWEST.BE

Transwest is gevestigd in Oostkamp (nabij E40) en is gespecialiseerd 
in opslag, orderpicking en distributie van diepvriesproducten.

TransWest - Handelsstraat 8 - 8020 Oostkamp
050/83 30 86 - jobs@transwest.be

Planner

Customer Service
Franse markt

Boekhoudkantoor
bvba Dembofisk Waregem

ZOEKT
DOSSIERBEHEERDER (M/V)

VEREISTEN

AANBOD

 » Dynamisch
 » Kan zelfstandig werken
 » Sociaal voelend
 » Neemt verantwoordelijkheid 

(maar eindafhandiling ligt bij senior)
 » Liefst met enige ervaring
 » Kennis van BTW, PB en VenB

 » Wij bieden een mooie(re) verloning conform de   
arbeidsmarkt

 » Aangename werksfeer in relatief klein kantoor 
(4 medewerksters)

 » Diverse extralegale voordelen

INTERESSE?
Stuur uw cv naar marc.demeulemeester@dembofisk.be

Interesse? Solliciteren kan
via mail: jobs@bosschaert.be
per telefoon: 056 20 07 83
via de website: www.bosschaert.be/nl/jobs/

Wilt u meer info? Bezoek dan zeker onze 
website: www.bosschaert.be 

ZIN IN EEN NIEUWE UITDAGING?

NV BOSSCHAERT  //  ’t Hoge 114  //  8500 Kortrijk

Wij zijn een familiaal aannemersbedrijf, actief 
in afbraak-, grond- en  rioleringswerken, aan-
leggen van parkings en stabilisatie van gronden 
én industriebouw.

Wij zijn op zoek naar m/v:

KIPPERCHAUFFEUR CE

BETONMIXERCHAUFFEUR C/EVoor 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

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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