
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.  

  
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)

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 

ADVISEUR JURIDISCHE EN 
BESTUURSZAKEN (A1a-A3a)

DE JOB IN ‘T KORT
De adviseur juridische en bestuurszaken ondersteunt de algemeen 
directeur en fungeert als zijn rechterhand. Je bereidt de bestuurlijke 
vergaderingen voor en houdt toezicht op de naleving van gemaakte 
afspraken, de bestuurlijke werkzaamheden en processen en de 
relevante verplichtingen. Als adviseur denk je mee en geef je advies 
over organisatiebrede juridische en bestuurlijke vraagstukken. Ook 
geef je vorm aan de bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Je bent 
het aanspreekpunt voor juridisch advies aan alle diensten van de 
organisatie. 
JOUW PROFIEL IN ‘T KORT
Je hebt een masterdiploma of een diploma van het universitair onderwijs 
of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld 
werd met universitair onderwijs.
WAT BIEDEN WE JOU?
• Contract van bepaalde duur van 1 jaar met optie op een contract van 

onbepaalde duur
• Salarisschaal A1a-A3a - minimum brutomaandsalaris 3.364,17 euro
• Maaltijdcheques van 8 euro
• Sociale voordelen ter waarde van 200 euro/jaar
• Minstens 30 vakantiedagen 
• Glijdende werktijden met mogelijkheid tot telewerk
IK WIL DE JOB, WAT NU?
Stuur alle nodige documenten (cv, motivatiebrief, kopie identiteitskaart, 
diploma, uittreksel uit het strafregister) en het inschrijvingsformulier 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: Bijkomende informatie over de functie, ons aanbod en de 
selectie procedure vind je terug in de informatiebundel. 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

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?

Wargée bv staat voor inovatieve 
productie en plaatsing van trappen 
en binnendeuren. Dit doen we met de 
meest vooruitstrevende machines en 
technieken. Wij zijn een stabiel bedrijf 
dat menselijkheid en waarden hoog in 
het vaandel draagt. 

TECHNISCH-
ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER
Functieomschrijving
Je zal instaan voor het technisch opvol-
gen van werven en het opmaken van de 
offertes, vorderingstaten en facturen. Je 
zal intern opgeleid worden voor het voor-
bereiden van de productie van trappen 
en deuren. Je werkt nauw samen met 
interne partners (opmeters, productie-
voorbereider, atelier en plaatsers).
Uw profiel
-  Je hebt een bachelor of masterdiploma 

in bouwkunde, architectuur, interieu-
rarchitectuur of gelijkwaardige ervaring

- Je communiceert vlot en enthousiast
- Je hebt zin in planning en organisatie
- Je hebt oog voor detail
-  Je bent Nederlandstalig, maar goede 

kennis van het Frans is een meerwaarde
Ons aanbod
-  Je kan rekenen op een boeiende job 

boordevol afwisseling, samen met een 
enthousiast en sociaal team

-  Aantrekkelijk loonpakket volgens erva-
ring

-  Contract van onbepaalde duur in een 
stabiel bedrijf

CNC BEDIENAAR
Functieomschrijving
Je gaat aan de slag met een vlotte en 
zeer sociale ploeg. Je zal instaan voor de 
productie van binnendeuren. Je zal een 
interne opleiding krijgen in aanloop naar 
de levering van een ultra vooruitstreven-
de CNC voor de productie van binnen-
deuren en omlijstingen, dewelke jij zal 
sturen en bedienen.
Uw profiel
-  Je beschikt over een grote zin om met 

computers te werken en machines aan 
te sturen

-  Je bent leergierig en weet van aanpakken
-  Sterk doorgedreven machines zijn je 

passie
Ons aanbod
- Alle voordelen van PC124
- Verloning volgens ervaring 
- Een vaste job in een stabiel bedrijf

PLAATSER TRAPPEN 
EN DEUREN
Functieomschrijving
Je gaat aan de slag met een vlotte en 
sociale ploeg. Je zal instaan voor de 
plaatsing van trappen binnendeuren in 
een ploeg van 2 à 3 personen. Denodige 
opleiding of vervolmaking zal intern 
gebeuren. Daarnaast maak je van dichtbij 
kennis met al onze eigen ontwikkelde en 
gefabriceerde bouwproducten.
Uw profiel
-  Beschikt over een grote goesting en 

ambitie
- Leergierig en weet van aanpakken
- U hebt een passie voor massief hout
Ons aanbod
- Alle voordelen van PC124
- Verloning volgens ervaring 
-  Een vaste job in een sta-

biel bedrijf

Wargée bv  //  Avenue Zénobe Gramme 32  //  1300 Waver
T: 010-88 92 01  //  www.wargee.be



HR-manager
Je geeft vorm aan een waarderend evidence based HR-beleid en maakt deel 
uit van het managementteam. Je werkt aan een gezond evenwicht tussen 
autonomie, omkadering, werkdruk en welzijn.  

Wetenschappelijk medewerker 
Je gaat op zoek naar het best beschikbare bewijs voor de effectiviteit van onze 
P&O-oplossingen. Je formuleert hierover adviezen voor je collega’s, klanten 
en/of externe partners.

Geboeid door ons verhaal? 
Meer informatie over de functie, profiel, aanbod en 
selectieprocedure vind je op www.poolstok.be. Je kan 
solliciteren tot en met 2 juni 2022.

Poolstok heeft een duidelijke missie: publieke en non-profit organisaties in 
Vlaanderen ondersteunen bij een kwalitatieve invulling van hun personeels- en 
organisatiebeleid. We versterken de wendbaarheid en efficiëntie van onze 
klanten door gespecialiseerde P&O-expertise in te zetten, dààr waar ze nodig 
is. We doen dit niet alleen, maar samen met ons netwerk van meer dan 70 
externe partners uit 15 verschillende P&O-domeinen. Bewezen (evidence based) 
kwaliteit vormt de basis van elk partnership en staat centraal binnen onze 
werking. 

Kwaliteit werkt. Poolstok is een succesverhaal en het aantal opdrachten, klanten, 
partners en omzet groeit snel en sterk. Zodus blijft ook het Poolstok-team 
jaarlijks groeien. Spring jij ook hoger voor personeel & organisatie?

De snelste weg naar een job in 
de publieke of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.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
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