
Wij zijn op zoek naar straffe 
medewerkers.

Solliciteer en maak deel uit 
van een topteam!

Ontdek ons aanbod en lees de volledige 
functieomschrijving op  
www.veneco.be/vacatures.

Interesse?
Stuur je CV en motivatie naar 
info@veneco.be

Officemanager

Je bent een administratieve 
duizendpoot en wordt een 
betrouwbare draaischijf in 

onze organisatie.

Adviseur vergunningen
Ruimtelijk planner

Je werkt aan het ruimtelijk beleid 
en ondersteunt gemeenten bij o.a. 

omgevingsvergunningen.

Parkmanager

Je bent het centraal 
aanspreekpunt voor 
de bedrijven op onze 

bedrijventerreinen en houdt 
van technisch tekenen.

Stafmedewerker 
handhaving

Samen met twee 
collega’s pak je bouw- en 

milieumisdrijven aan.

Jurist overheidsopdrachten

Je verleent juridisch advies 
over overheidsopdrachten, 

zowel voor de gemeenten als 
voor de collega’s.

Parttime stafmedewerker
onroerend erfgoed

Je ondersteunt de gemeenten 
op vlak van bouwkundig, 

landschappelijk en 
archeologisch erfgoed voor 

IOED Meetjesland.

Agentschap Onroerend Erfgoed 
zoekt een administrateur-
generaal

Het Agentschap Onroerend Erfgoed staat 
in voor het onroerend erfgoedbeleid in 
Vlaanderen. Heb jij een passie voor onroerend 
erfgoed? Dan ben jij misschien wel de 
persoon die we zoeken!
 

Als administrateur-generaal heb jij de 
algemene leiding over het agentschap. 
Je draagt bij aan het versterken van de 
erfgoedsector en vergroot het draagvlak voor 
onroerend erfgoed. Je staat er echter niet 
alleen voor: samen met alle medewerkers 
behartig jij het beleid met betrekking tot 
onroerend erfgoed in Vlaanderen.

Meer weten over deze vacature? Surf naar
vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen. 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender (identiteit
en –expressie), afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of
chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het
divers Vlaanderen van morgen.

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 
human resources 

  
Word jij afgeblaft op je werk?
Bijna één op vijf werknemers werd vorig jaar geconfronteerd 
met verbaal geweld van collega’s. Als leidinggevende wordt 
er vaker tegen je geroepen.

Dat blijkt uit een analyse van hr-dien-
stengroep Liantis bij zowat 7.500 
medewerkers rond grensoverschrij-
dend gedrag. Kreeg vorig jaar 18,7 
procent te maken met schreeuwen-
de collega’s of leidinggevenden, dan 
ging het in 2019 - net voor de corona-
crisis - om 23,1 procent. Ook het aan-
tal respondenten dat te maken kreeg 
met fysieke bedreigingen daalde: 
van 10 procent in 2019 tot 5,6 procent 
vorig jaar. “Een heel groot deel van de 
bevolking werkte toen van thuis uit. 
Vermits het aantal interacties tussen 
mensen drastisch daalde, heb je ook 
minder kans dat een collega uitvliegt, 
zowel verbaal als fysiek”, vertelt 
Marco Vandamme, preventieadviseur 
psychosociale aspecten bij Liantis.

CONFLICTEN
Mensen in leidinggevende functies er-

varen in verhouding vaker verbaal ge-
weld. “Als leidinggevende zal je - vaker 
dan een gemiddelde medewerker 
zonder leidinggevende functie - je col-
lega’s moeten aanspreken op bijvoor-
beeld gebrekkig functioneren. Zulke 
gesprekken lopen niet altijd makkelijk. 
Daarnaast moet een leidinggevende 
ook vaak tussenkomen bij conflicten 
binnen het team.”  (WiVi)



de nieuwe supermarkt zoekt 
supergemotiveerde mensen!

  Familiebedrijf met stabiele 
 werkomgeving en uitstekend loon

  Samen werken aan goede 
  werk-privé balans

  Volop ontwikkeling- en doorgroei-
  mogelijkheden met onze eigen 
 Jumbo Academy

Scan mij

Jumbo groeit verder in Baasrode en zoekt 
winkelmedewerkers die vooral onze klanten op 
prijs stellen! Groei je met ons mee?

supergemotiveerde mensen!

Weet jij van aanpakken én van uitpakken? 
Solliciteer dan snel op be.jobs.jumbo.com/baasrode

Jumbo 
baasrode

opent
binnenkort

Kom naar onze jobdag 
regio Nazareth - De Pinte - 
Zingem op 4 juni
#samendoen

Wil jij graag aan de slag bij OKay in regio Nazareth - 
De Pinte - Zingem? 
Ontdek het zelf tijdens jouw jobdag.
Onze recruiter geeft jou graag een rondleiding. Je 
ontmoet toekomstige collega’s. En je ontdekt alle 
openstaande vacatures in deze regio.

OKay De Pinte - Polderbos 18
Zaterdag 4 juni 2022

8.30 - 18 u.

Anders werken

Schrijf je in op  
jobs.colruytgroup.com/events
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Financieel Manager
Coachende teamverantwoordelijke die vanuit financieel  
oogpunt een klantgerichte en kwaliteitsvolle omgeving 
creëert en coördineert

Bedrijfsinfo: Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) 
Oost-Vlaanderen is een eerstelijnsorganisatie. Het is de missie  
van CAW om het welzijn van iedere persoon te versterken, met 
bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. 
CAW vertrekt hierbij vanuit de krachten van de cliënten en 
zet sterk in op samenwerking met zowel collega’s als andere  
organisaties. CAW is momenteel op zoek naar een competente 
(m/v/x): 

Functie: • Vanuit een brede invalshoek denk je na over  
financiële processen en procedures. De meerjarenplannen ver-
taal je naar een pragmatische en kwaliteitsvolle dagelijkse wer- 
king, en een gezond financieel beheer • Je houdt een scherp oog 
op de complexe geldstromen, risicospreiding, kostenverreke- 
ning en prestaties • Je houdt ervan om inzichtelijke en degelijke  
analyses en rapporteringen op te maken. Je responsabiliseert 
de organisatie qua werkingsmiddelen. Je denkt mee rond in-
vesteringsplannen en veranderende behoeftes en noden • Je 
bent het aanspreekpunt voor je competente medewerkers die 
verspreid werken over de provincie. Je weet nog méér uit de 
talenten van je team te halen. 
Profiel: • Je denkvermogen situeert zich op masterniveau, 
vanuit een diploma in een economische of financiële richting. 
Je ervaring toont je sterkte in financiële analyses aan, maar 
ook je leidinggevende capaciteiten. Ervaring met vzw-werking, 

overheidsopdrachten en/of de welzijnssector is zeker een troef 
• Je kan vanuit een scherpe analyse aansturen op de juiste  
resultaten en procesverbeteringen. Naast visievorming weet 
je een goede balans te vinden tussen denken en doen. Je 
handelt vanuit een helikoptervisie, maar zit ook zelf aan 
het stuur • Met een motiverende leiderschapsstijl til je je 
team naar een hoger niveau. Je inspireert je medewerkers, 
stimuleert verandering en bevordert samenwerking. Je staat 
voor aanwezigheid, bereikbaarheid, overleg en coördinatie  
• Je bent kritisch, proactief en vertrouwd met projectwerk. 

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer Lies Allegaert op 
+32 9 242 53 28.

KARUS vzw is de fusie van PZ Sint-Camillus (St. Denijs-Westrem) 
en PC Caritas (Melle) waar zich dagelijks 850 medewerkers 
inzett en voor het verstrekken van warme en toonaangevende 
geestelijke gezondheidszorg.

KARUS is op zoek naar een gedreven 

ALGEMEEN DIRECTEUR 
Als algemeen directeur ben je verantwoordelijk voor het integrale management van de 
organisati e. Je coördineert en leidt KARUS op een professionele manier via realisati e van 
de organisati edoelstellingen, het aanbieden van effi  ciënte en kwaliteitsvolle dienstverlening 
alsook het bewerkstelligen van medewerkerstevredenheid.
Je behaalde een masterdiploma (of gelijkwaardig) en hebt grondige kennis van en ervaring 
in de zorgsector.
We bieden een job waarin je echt het verschil kan maken, een competi ti ef verloningspakket 
met extralegale voordelen en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding. 

• Voor meer informati e over de organisati e en de job verwijzen we je graag door naar 
www.karus.be en onze sociale media of contacteer voorzitt er Hans Van Rijckeghem: 
voorzitt er.rvb@karus.be

• Sollicitati e: stuur je uitgebreide moti vati ebrief en cv per e-mail naar voorzitt er Hans Van 
Rijckeghem via voorzitt er.rvb@karus.be tegen 13 juni 2022. (Discreti e gegarandeerd)

www.karus.be

INTERESSE?

Meewerkend
 werfleider
Job met verantwoordelijkheid
Monteren en demonteren 
unitparken

Elektricien
Units en bouwwerf van stroom voorzien
Onderhoud stroomverdeelkasten

Voor meer info

www.bouwplaatsinrichters.be/vacatures
CV : Olivier Michielsen - 
omi@bouwplaatsinrichters.be

Meer dan 20 jaar hét aanspreekpunt voor 
professionele werfinrichting

Schaarbeekstraat 25, 
9120 Melsele   03/254.15.19

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?

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



KLANTENADVISEUR MET COMMERCIËLE FLAIREen commercieel medewerker 
om onze interne sales afdeling 
te versterken. Heb jij een vlotte 
babbel, krijg je energie van samen 
met je team de targets te behalen 
en wil je werken in een omgeving 
waar de waarden ‘Warmte’, ‘Groei’, 
‘Geluk’ en ‘#wijzijnwaarmakers’ 
centraal staan? Dan geloven we 
dat jij de juiste kandidaat bent!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Je krijgt een uiteenlopend en uitdagend ta-
kenpakket waarbij je het grootste deel van 
de tijd je commerciële flair gebruikt tijdens 
je (telefonische) contacten met klanten en 
de administratieve afhandeling die hierbij 
komt kijken. 

PROFIEL
Wat op je cv staat is belangrijk, maar niet 
het allerbelangrijkste. We rekruteren voor-
namelijk op basis van DNA. Ben jij een 

tweetalige enthousiasteling die verzot is 
op klantencontact en er keihard voor gaat? 
Dan ben jij onze #waarmaker!

“Werken bij het Inbound-team? Dat is 
thuiskomen in een warm en gedreven team 
waar iedereen elkaar motiveert met een 
lach of een ludieke actie om het target te 
halen. Naast hard werken maken we ook 
tijd om samen iets leuks te doen (zoals 
pannenkoeken eten of mojito’s proeven!).”

Kan je niet wachten om je tanden er in te zetten?Wij ook niet! We zijn namelijk op zoek naar een…AANBOD
• Een job boordevol uitdagingen bij de op één na meest aantrekkelijke 

werkgever van België (Randstad Employer Brand Research 2020).
• Een team met een duidelijke visie, een pak expertise en ambitieuze doel-

stellingen.
• 2 vaste dagen thuiswerk
• Een aantrekkelijk loonpakket met interessante extralegale voordelen 

zoals onder andere een laptop, een gsm-abonnement, thuiswerkvergoe-
ding, groeps – en hospitalisatieverzekering, extra vakantiedagen en een 
uitgebreid flexplan met  mogelijkheden tot flexwagen, tankkaart

• Daarnaast trekken wij er 2x per jaar op uit voor onze memorabele team-
buildings, klinken wij al eens graag op onze successen en is een choco-
laatje ook nooit ver weg

“Eindelijk je perfecte match gevonden?  
Solliciteer dan op onderstaande gegevens”
HR Mediahuis T.A.V. Martine Groenen
Z1 Researchpark 110 1731 Zellik  
Martine.Groenen@mediahuis.be

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Lokaal bestuur De Pinte zoekt nieuwe medewerkers (m/v/x) in contractueel verband om #TEAM9840 te versterken.  
Als medewerker maak je deel uit van een open en positief team waar ambitie en durf gewaardeerd worden. 

Je komt terecht in een vooruitstrevende, respectvolle en klantgerichte omgeving. Samen met je collega’s ga je voor  
een duurzame, veilige, zorgzame, bruisende en efficiënte gemeente. 

Hoofdverpleegkundige  
(IFIC-categorie 17)

Contractueel verband met voltijdse  
prestaties

Adjunct - hoofdverpleegkundige 
(IFIC-categorie 16)

Contractueel verband met voltijdse  
prestaties

Verpleegkundige  
(IFIC-categorie 14/14 b) 

Contractueel verband met voltijdse en 
deeltijdse prestaties

Zorgkundige (IFIC-categorie 11) 
Contractueel verband met voltijdse en 

deeltijdse prestaties

Facilitair medewerker  
(IFIC-categorie 4)
Contractueel verband  

met 26,6/38 prestaties

Diensthoofd  
Omgevingsambtenaar  

Ruimtelijke Ordening (A1a-A3a) 
Contractueel verband met voltijdse  

prestaties

Onderhoudsmedewerker  
schoonmaak aan huis (E1-E3)

Contractueel verband met 4/5de prestaties

Polyvalent medewerker  
infrastructuur (E1-E3)

Contractueel verband met voltijdse  
prestaties

Interesse in één van deze functies?

Bezorg ons dan ten laatste op 7 juni 2022 je sollicitatiebrief, 
cv en specifieke bewijsstukken waarmee je aantoont in aan-
merking te komen. Dit kan per mail via selectie@depinte.be 
of per post aan het lokaal bestuur, Koning Albertlaan 1,  
9840 De Pinte. 

Info & voorwaarden: www.depinte.be/vacatures.
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HOOFD 
CALCULATIEDIENST 

alsook iedereen die interesse heeft 
in een job in de bouw

Alle info over deze vacature
… scan onderstaande QR-code 

✆ 052-45 02 58 - ✉ hr@dero.be
Lokerenbaan 39 - 9240 ZELE

www.dero.be 

Dit zijn de aantrekkelijkste werkgevers in België
Als het gaat om aantrekkelijkheid zijn werkgevers aan elkaar gewaagd, maar Belgische organisaties lijken toch een streepje 
voor te hebben. VRT staat dit jaar op één, gevolgd door Pfizer en Mediahuis.

We baseren ons voor de lijst van de meest aan-
trekkelijke werkgevers op het recente Employer 
Brand Research van Randstad, op basis van 
een (jaarlijkse) rondvraag bij 12.685 respon-
denten. Traditioneel vallen er in de top 20 heel 
wat verschuivingen waar te nemen. Zo zijn er 
slechts twee bedrijven uit de top tien van vorig 
jaar die er dit jaar opnieuw instaan: Mediahuis 
en DPG Media. In de lijst staan negen bedrijven 
die er vorig jaar niet in stonden.

VERTROUWEN
In vergelijking met vorig jaar valt opnieuw ook 
de Belgische verankering op. Bij de zeven aan-
trekkelijkste bedrijven noteren zes Belgische 
bedrijven. Aantrekkelijkheid hangt blijkbaar sa-
men met vertrouwen en inzake vertrouwen heb-
ben eigen bedrijven blijkbaar een voetje voor.
Toch ook dit: bedrijven die in een tijdspanne 
van vijf jaar drie keer de eerste plaats beha-

len, krijgen tijdelijk een plek in de Randstad 
Hall of Fame. In België gaat het om Janssen 
Pharmaceutica en DEME. Bedrijven in die Hall 
of Fame worden dan niet opgenomen in de 
nationale globale rangschikking. Wereldwijd 
zitten slechts 16 bedrijven in de Hall of Fame 
waaronder ook IKEA, Philips, Google, Microsoft 
en Audi.  (WiVi)

Top 20 *                 
1 VRT 50,8%
2 Pfizer 49,6%
3 Mediahuis 49,4%
4 DPG Media 47,7%
5 Colruyt Group 47,1%
6 Nationale Bank 45,5%
7 UCB 45,5%
8 Coca-Cola 45,4%
9 Multipharma 45,4%
10 TUI 44,8%
11 SGS 44,7%
12 Barry Callebaut 44,2%
13 Atlas Copco 43,8%
14 Nike 43,6%
15 Ikea 43,4%
16 Brussels Airport 43,4%
17 Deloitte 43,2%
18 Bayer 42,6%
19 GSK 42,2%
20 Jan De Nul 41,8%

Bron: Randstad, 2022 
*De score vertegenwoordigt het aandeel mensen die de organisatie 

kennen en aangeven dat ze ervoor willen werken.

De VRT staat dit jaar op één, in de lijst van de meest 
aantrekkelijke werkgevers in ons land. 

Fo
to

: V
RT

Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

Bezoek onze jobbeurzen.
Ontmoet tientallen werkgevers op één dag, 
op één locatie, bij jou in de buurt.

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

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF
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