
Deze week: 
werken in de bouwsector

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

Ranst is een innovatieve en moderne 
werkgever. Talent krijgt alle kans zich 
te ontwikkelen. De dynamiek van Ranst 
vraagt om professionals met initiatief, 
ambitie, betrokkenheid en een actieve, 
open instelling. Vakmensen die weten 
in te spelen op een steeds sneller  
veranderende omgeving. De gemeente 
is op zoek naar:

1 EXPERT FINANCIËN
Voltijds (38/38) – in contractueel verband voor onbepaalde duur – 
A1a-A3a – werfreserve voor 3 jaar
Taakomschrijving: • Je staat de financieel directeur bij in de uitvoering van zijn/haar 
functie en vervangt deze wanneer hij/zij afwezig is. • Je ondersteunt de financieel 
directeur bij het leiden van de diensten van de gemeente en OCMW en kijkt er mee 
op toe dat de financiële situatie van deze instellingen steeds correct wordt weergege-
ven. • Je staat mee in voor de financiële analyse, rapportering, controle en advisering 
van het beleid en draagt bij tot een effectief, efficiënt en zuinig bestuur. • Je bent 
vertrouwd met het zelfstandig opmaken van een jaarrekening met al zijn boekhoud-
technische aspecten. • De ondersteuning van het debiteurenbeheer en de invordering 
van fiscale en niet-fiscale vorderingen behoren eveneens tot je takenpakket, evenals 
het ondersteunen van de financiële dienst bij de uitgaven- en ontvangstencyclus. • 
Je werkt mee aan de opmaak van het meerjarenplan en je optimaliseert zelfstandig 
financiële processen. • Je bent mee verantwoordelijk voor het opzetten van interne 
financiële controles. • Je kan ingeschakeld worden in tijdelijke projectstructuren voor 
ondersteuning bij de uitvoering van het meerjarenplan en je helpt organisatiebrede 
projecten enthousiast mee uitrollen.

Op al deze terreinen bouw je expertise op om eventueel door te groeien naar financi-
eel directeur.

Wij bieden: • Een voltijds contract van onbepaalde duur. • Loon op niveau A1a-A3a: 
brutomaandwedde (38/38): minimum 3364,17 euro (5 jaar anciënniteit: 3702,90 euro). 
• Anciënniteit in andere openbare diensten en relevante ervaring in de privésector 
kunnen meegenomen worden. • Maaltijd-, cadeau- en ecocheques, hospitalisatie-
verzekering, haard- of standplaatsvergoeding, eindejaarstoelage, fietsvergoeding,  
2de pensioenpijler, voordelen gsd-v.

Interesse? • Verstuur je sollicitatie (cv, motivatiebrief en masterdiploma of volwaardig 
door ervaring) samen met je uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maan-
den) ten laatste op 23 juni 2022 naar sollicitaties.poolstok@solvus.be. 

Aanwervingsvoorwaarden, functieomschrijving en selectieprocedure zijn terug te 
vinden op www.ranst.be.

www.ranst.be

ALS WIJ ONZE BOUWKUNDIGE KENNIS 
KUNNEN INZETTEN OM UIT TE GROEIEN TOT 

DE VEILIGSTE, MILIEUVRIENDELIJKSTE EN 
EFFICIËNTSTE EDELMETAALRECYCLER

Een job in de bouw bij Umicore, dat is elke dag outside-the-box denken om 
innovatieve ontwerpen te creëren. Daarbij volg je je projecten op van idee 
tot constructie. De berekeningen, het ontwerp, de werfopvolging: je krijgt 
de vrijheid om het allemaal te doen op jouw manier, in overleg met onze 
productiediensten en je eigen team. Dankzij de afwisseling in opdrachten 
zal je ook nooit aan twee dezelfde projecten werken.

Je werkt vanuit Hoboken, op onze dynamische recyclagesite. Naast deze 
inspirerende werkplek bieden we je ook een goede work-lifebalance. 
Zodat jij het beste van jezelf kan blijven geven.

We zijn op zoek naar:

Werken in de bouw én bij een top 
employer? Umicore is op zoek naar nieuwe 
collega’s met een passie voor techniek.

• Projectmanager bouwkundig onderhoud (Assetmanagement)
• Ontwerper/databeheerder Assetmanagement
• Projectmanager civil engineering
• Tekenaar/ontwerper

Zin in een uitdaging?
Ontdek onze vacatures op 
umicore.be/jobs en solliciteer online.

  
Wie wil er nog werken in de bouw?
Vroeg opstaan, weekends en fysiek zwaar werk: 
veel jobkandidaten passen ervoor, merken ze in de horeca, 
zorg en bouw. “Onze sector is zoveel meer.”

Ook bij Bouwunie merken ze een 
mentaliteitswijziging. “De slinger 
slaat nu vaak te ver door, zowel qua 
werkomstandigheden als arbeids-
voorwaarden. Mensen verwachten 
vaak meer voor minder werk”, op-
pert Jean-Pierre Waeytens, gede-
legeerd bestuurder van Bouwunie. 
“Een gezonde werk-privébalans is 
belangrijk, begrijp me niet verkeerd. 
En bovendien zijn de meeste bouw-
bedrijven echte familiebedrijven die 
oog hebben voor het gezinsleven 
van hun medewerkers”, voegt hij er 
aan toe. 

DRONES EN ROBOTS
Toch wil hij niet veralgemenen. “Er 
zijn zeker nog genoeg mensen die 
bijvoorbeeld wel eens langer willen 
werken. Alleen is het grote probleem 
voor werknemers dat de huidige ar-
beidswetgeving dit nauwelijks toe-

laat. Daarom vragen wij al langer 
om die te versoepelen, zodat wie wil 
werken, dat ook kan doen”, stelt hij. 
En wat met het zware werk? “Dat 
fysieke aspect hoort er, in bepaalde 
bouwjobs zoals metser of dakwerker, 
natuurlijk bij. Bovendien valt het niet 
meer te vergelijken met 15 of 20 jaar 
geleden. In de bouw  doen heel wat 
nieuwe technologieën en innovaties 
hun intrede, van drones tot robots tot 
exoskeletten die het lichaam ontlas-
ten.”  (WiVi)



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.

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

Donderdag 
2 juni 2022

Provinciehuis Vlaams-Brabant
Provincieplein 1 - 3010 Leuven

13u - 18u

Schrijf je nu gratis in:
www.jobat.be/
jobbeursvlaamsbrabant

Scan me en ontvang 
je gratis toegangsticket!

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

Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

www.asap.be/nl/jobs/bouw

CHECK:
Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

Zin in een 
TOPJOB IN DE BOUW?
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