
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)

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

COMINES STEEL bv is een innovatieve KMO en Belgisch 
marktleider in de productie van wapeningsnetten op maat, 
voornamelijk bestemd voor prefabfabrikanten. Wij zijn 
gevestigd in nieuwe bedrijfsgebouwen in Komen en maken 
deel uit van een geïntegreerde bedrijvengroep. Wegens 
sterke expansie wenst de bedrijfsleider zich te omringen 
met een
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BOUWTECHNISCH 
WERKVOORBEREIDER
maatwerkprojecten in betonstaal (ref 110 304)

Als interne spilfi guur zal je nieuwe aanvragen analyseren en uitwerken. Enerzijds zal je instaan 
voor het klantenoverleg en anderzijds voor de productievoorbereiding o.a. uitwerking van 
digitale tekeningen, programmering van lasrobotten, instructies voor manuele laswerken, etc. 
Tevens zal je de maatwerkproductie op de werkvloer opvolgen.
Profi el: • leergierig bachelor of industrieel ingenieur • sterke interesse in innovatieve technieken 
voor maatwerk in betonstaal • bij voorkeur enige ervaring in een aannemingsbedrijf, in 
prefabindustrie of bij een toeleverancier voor de bouwsector.

Aanbod: • een veelzijdige en uitdagende groeifunctie • een autonome job met veel variatie 
in telkens nieuwe projecten • een jonge, aanstekelijke bedrijfsdynamiek • een familiale 

bedrijvengroep met een sterke reputatie • marktconforme salarisvoorwaarden + diverse 
voordelen (o.a. bedrijfswagen).

DESIGN & SOLUTIONS ENGINEER
engineering expert met passie voor houtbouw (ref 59912)

Vanuit deze nieuwe functie neem je een cruciale rol op in de presalesfase van projecten: • analyse 
van de aanvraag m.b.t. design, engineering en kostprijs • voorstudie ter optimalisering van de initiële 
ontwerpen • adviseren van de betrokken actoren: architecten, aannemers, eindklanten,… Daarnaast 
heb je oog voor creatieve technische oplossingen (duurzaamheid, circulariteit, brandveiligheid,…) en 
verzamel je continu nieuwe knowhow rond ontwikkelingen in de sector.

Profi el: • Ir.-Architect of ir./ing bouwkunde • gepassioneerd door ontwerp en technologie • sterk
inzicht in bouwstructuren en brede bouwtechnische kennis • innovatief en pragmatisch ingesteld
• communicatief problem solver.

Aanbod: • een brede functie met telkens nieuwe uitdagingen • een solide onderneming die sterk
inzet op duurzaamheid en ecologie • talrijke referenties in zéér uitéénlopende bouwprojecten • een 

expansieve bedrijvengroep met een internationale reputatie • een aanstekelijk, marktconform 
salarispakket + representatieve bedrijfswagen.

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

Laminated Timber Solutions (hoofdzetel Moorslede - 80 wkn) maakt deel uit van de CFE-groep 
en is door zijn expertise in houtbouw een belangrijke speler in de bouwmarkt. Om voor de talrijke 
aanvragen steeds opnieuw high-level oplossingen inzake design en technologie te ontwikkelen, 
zoeken wij ter versterking van het projectteam een:
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INNI GROUP (Heule) is een vooruitstrevend grafi sch bedrijf met 
talrijke referenties in zéér specifi eke marktniches o.a. o� set en 
digitaal drukwerk, tickets, data, security, kalenders, etc. Ter opvolging 
wegens pensionering zoeken wij een:
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PURCHASING OFFICER (Ref. 102822)

Je wordt een centrale spilfi guur die vanaf elk nieuw order zal instaan voor: • de 
aankoopplanning • de e� ectieve bestellingen bij onze leveranciers • de afspraken met 
onderaannemers/afwerkers en met de eigen productie (deadlines, levertermijnen, kwaliteit, …) 
• het stockbeheer. Kortom, je staat in voor een optimale aankooporganisatie en staat 
garant voor een vlekkeloze interne en externe communicatie. Op termijn kunnen jouw 
bevoegdheden verder uitbreiden (bijv. onderhandelingen). Je rapporteert rechtstreeks 
aan het management.

Profi el: • master of bachelor op zoek naar een spilfunctie binnen een professionele 
organisatie • ondernemend en pro-actief organisator • sterk in communicatie en 
administratie • vlot met diverse IT-toepassingen • ervaring in aankoop, planning of 
productieorganisatie is een pluspunt.

Dit is wat INNI biedt: • een welomschreven job met veel autonomie en ownership 
• mogelijk heden tot functieverbreding • een attractieve bedrijfscultuur met aandacht voor 
een gezonde teamspirit en een goede work/life balance • ruimte voor zelfontplooiing en 
opleiding • een professionele en moderne werkomgeving • een stimulerend salarispakket, 

deels zelf in te vullen o.a. bedrijfswagen of leasefi ets.



ZOEKT

COÖRDINATOR RUIMTE 
Statutair – voltijds – A4a-A4b - geïndexeerd brutojaarsalaris (A4a - trap 0): € 48.591,88

Voorwaarden: 
- houder zijn van een diploma A-niveau (master)
- Heb je niet het vereiste diploma? Dan is relevante beroepservaring van minimaal 2 jaar of een op de functie
   afgestemd attest bij een door de Vlaamse regering erkende instelling voor beroepsopleiding ook voldoende.
- Slagen voor een niveau- of capaciteitstest niveau A.

Zin in een uitdagende en afwisselende job waarin je je strategisch kan uitleven, betrokken bent bij zowel het beleid 
van je eigen diensten maar ook bij het beleid van de hele organisatie? Waarin je een gezonde mix vindt tussen 
leidinggeven en zelf de handen uit de mouwen steken? 

We bieden een afwisselende job in een leuke omgeving en tegen interessante voorwaarden (soepele verlofregeling 
van minimaal 30 dagen, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, maaltijdcheques, Pluspas, ruimte vormings- en 
ontplooiingsmogelijkheden, vakantiegeld en eindejaarstoelage, ecocheques, …)
Uiterste inschrijvingsdatum: maandag 6 juni 2022
Schriftelijke proef: zaterdag 11 juni 2022 van 9.00 tot 12.00u

INTERESSE? 
Bijkomende informatie over de 
functie-inhoud en de 
aanwervingsvoorwaarden vind je op 
www.pittem.be/vacatures.

SOLLICITEREN 
- per aangetekende brief t.a.v. het 
   college van burgemeester en 
   schepenen, Markt 1, 8740 Pittem
- tegen afgifte bij de 
   personeelsdienst, Markt 1, 
   8740 Pittem

Voeg steeds de nodige bijlagen toe: 
Verplicht inschrijvingsformulier met pasfoto 
(te vinden op de website), motivatiebrief, 
cv, kopie hoogst behaalde diploma, kopie 
rijbewijs en uittreksel uit strafregister

WERFRESERVE één jaar.

Gemeente Pittem 
nieuwe collega (m/v/x) 

STAFMEDEWERKER EXPLOITATIE 
A1a-A3a - contractueel - onbepaalde duur - voltijds
Je staat in voor de dagelijkse werking van de 11 recyclageparken en de afvalinzameling. Als 
een goede people manager stuur je je team aan en neem je de uitwerking en opvolging 
van technische dossiers voor je rekening. Tevens ga je actief op zoek naar optimalisaties 
op korte en lange termijn en je houdt bij elk initiatief rekening met duurzaamheid en ROI. 
Je voert een beleid in overeenstemming met de vigerende afvalregelgeving. 

WIE ZOEKEN WE?
• Je beschikt over een masterdiploma in een technische richting (*)
of
• Je beschikt over een bachelordiploma in een technische richting (*) met min. 5 jaar 

aantoonbare ervaring in een technische en leidinggevende functie én je slaagt in een 
capaciteitstest op A-niveau 

Naast de diplomavoorwaarden staan je leergierigheid en communicatieve skills op scherp. 
Je krijgt de kans om je in te werken en te groeien in je rol.

WAT BIEDEN WE?
• Je komt terecht in een stabiel bedrijf in een maatschappelijk relevante sector waar je het 

verschil kunt maken op de operationele bedrijfsvoering. 
• Een functie met veel autonomie en verantwoordelijkheid. 
• Een verloningspakket volgens de barema’s op A-niveau (inclusief groeps- en hospitali-

satieverzekering, maaltijdcheques en fietsvergoeding).
• Mogelijkheid tot 4/5de tewerkstelling, werkuren binnen de glijtijden.
• Anciënniteit binnen een overheidsinstantie wordt integraal overgenomen, relevante 

ervaring uit de privésector kan gedeeltelijk worden overgenomen.

IVIO is een toekomstgerichte organisatie met een 40-tal 
enthousiaste medewerkers. Elke dag opnieuw steken wij 
de handen uit de mouwen om succesvol te werken rond 

afvalpreventie, -inzameling en -verwerking. Wil jij mee 
richting geven aan onze intercommunale?

SOLLICITEREN?
Stuur je cv, kopie van je diploma en motivatiebrief vóór 8 juni 2022 
naar ivio@ascento.be.
Word je na de eerste selectie op basis van je cv en diploma weerhouden, 
dan ontvang je een uitnodiging voor een schriftelijke proef op 16 juni 2022 
om 17.00 u. Geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor het mondelinge 
examen op 28 juni 2022.
(*) Check de volledige functiebeschrijving en aanwervingsvoorwaarden op 
www.ivio.be.

Wij zoeken een gedreven 

stafmedewerker 
exploitatie

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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