
De afdeling grenst aan de zee en de Franse grens 
en vormt een uitgestrekt actieterrein voor de 55 

thuisverpleegkundigen in de regio. Charlotte: “Onze 
afdelingsverantwoordelijke stuurt drie nursingbegelei-
ders aan, waaronder ikzelf. Noem ons maar de hoofd-
verpleegkundigen. Wij sturen zelf een team aan van 15 à 
20 verpleeg- en zorgkundigen. Twee collega’s zijn ook 
mentor voor studenten verpleeg- en zorgkunde. Die 
studenten mogen rekenen op dezelfde ondersteuning 
als onze vaste teams. We zijn altijd superblij als er stu-
denten bij ons komen. Zeker omdat er geen hogescho-
len in onze regio zijn.” 

EÉN-OP-ÉÉN COACHING
Veerle: “In onze regio zijn de patiënten meestal ouderen 
voor wie we vaak voor langere tijd zorgen. Zo bouwen 
we een hechte band met hen op. Maar er zijn natuur-
lijk ook mensen die we maar voor een kortere periode 
moeten verzorgen.” Bijvoorbeeld voor wondzorg na een 
operatie. Als verpleeg- of zorgkundige ben je vaak alleen 
op je ronde. Kom je pas in dienst, dan krijg je eerst twee 
weken intensieve opleiding en begeleiding. Charlotte: 
“We leiden je specifiek op voor thuisverpleging waarna je 
snel autonoom aan de slag kan. Je krijgt echt één-op-één 
coaching. Omdat we daardoor een band met jou creëren, 
komen wij het later snel te weten als er iets scheelt.” 

ZORGOPLEIDINGEN OP MAAT
Bijvoorbeeld: wanneer je opleiding nodig hebt. 

Charlotte: “Voel je dat je méér moet weten over 
een bepaalde zorgtaak, dan gaan we op maat voor je 
aan de slag via je persoonlijke opleidingsplan.” Veerle 
pikt in: “Sommige handelingen voer je niet elke dag uit, 
zoals een infuus aanleggen. Onze opleidingen houden 
je up-to-date. Binnenkort volg ik zelf een opleiding rond 
omgaan met agressie. Je mag zelf ook altijd aangeven 
welke kennis je wil ophalen: incontinentie, dementie, 
diabetes…” Charlotte knikt: “Je kan ook je eigen oplei-
dingen aanvragen. Als nursingbegeleider kunnen we 
goed inschatten wie waar talent voor heeft.”

DOORGROEIEN IN JE EIGEN TEMPO
Het verschil met een zorgjob in een ziekenhuis of een 
woonzorgcentrum is groot. Charlotte: “Het woonzorg-
centrum waar ik eerder werkte, bood me te weinig 
afwisseling. Hier zijn de zorgtaken veel diverser dan 
in een andere setting. Wondzorg, dialyses, infuus… 
En ik kon bijstuderen: in 2018 rondde ik mijn bachelor-
opleiding geriatrie af. Ook als je andere interesses 
hebt, zijn er tal van mogelijkheden. Ik startte als ver-
pleegkundige en intussen kon ik doorgroeien tot nur-
singbegeleider.” Veerle vertelt een gelijkaardig ver-
haal. “Vanuit mijn vakantiejob bij het Wit-Gele Kruis ben 
ik meteen gestart als zorgkundige. Ik kreeg de kans 
om via het opleidingsproject voor verpleegkundigen 
(project 600) mijn diploma verpleegkunde te behalen. 
Na een opleiding van twee jaar ging ik dan aan de slag 
als verpleegkundige.” 

Veurne is niet alleen een mooi stadje vlakbij Plopsaland, het is 
ook het centrum van waaruit één van de kleinste teams van het Wit- 
Gele Kruis West-Vlaanderen thuisverpleging biedt voor de West-
kust en de polderdorpen in de Westhoek. Nursingbegeleider Charlotte 
Lucidarme en verpleegkundige Veerle Verstraete maken deel uit van een hecht 
team dat altijd en overal op elkaar kan rekenen.

“Op je patiëntenronde werk je 
autonoom, maar je bent nooit alleen”

Interesse in een job bij het
Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen?

 
 

Kijk dan op www.witgelekruis.be/jobs  

Aangeboden door Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

TEAMPLAYERS MET 
VERANTWOORDELIJKHEID  
Allebei zijn ze het eens over de kwaliteiten die je nodig 
hebt als zorg- of verpleegkundige in de thuisverple-
ging. Charlotte: “Als teamplayer heb je bij ons een grote 
troef. Je werkt autonoom je patiëntenronde af, maar je 
bent nooit alleen. Collegialiteit vind ik dus erg belang-
rijk. Flexibel zijn is ook een must. Veerle pikt in: “Wat telt 
is dat je je werk goed doet en je verantwoordelijkheid 
neemt waardoor je collega’s op je kunnen rekenen. En 
is er een patiënt gevallen, dan ben je inderdaad mis-
schien een uurtje langer bezig. We hebben ook een be-
langrijke rol als aanspreekpunt voor mantelzorgers: zo 
komen we nog meer te weten over de patiënt.” 

VEEL VOORDELEN, OOK MATERIËLE
De voordelen van het Wit-Gele Kruis als werkgever 
mogen er zijn, zeggen Charlotte en Veerle in koor. 
Charlotte: “De waardering die je krijgt van je patiënt en 
diens familie is fantastisch, net als de kleinschaligheid 
en de collegialiteit. Maar er zijn nog meer voordelen. 
Maaltijdcheques, een auto, een elektronisch verpleeg-
dossier. Er zijn ook plooifietsen en elektrische fietsen 
beschikbaar. Als het eens druk is aan de kust in de zo-
mer, komen die van pas.” De werkdruk blijft binnen de 
perken. “We matchen altijd de zorgvragen in de regio 
met de beschikbaarheid van onze zorgverleners. Soms 
kan het dan gebeuren dat we tijdelijk bepaalde zorgen 
moeten doorverwijzen. Zo houden we zelf ademruimte 
over. Veerle: “Maar meestal heb je echt wel tijd voor je 
patiënt. Zo’n één-op-éénrelatie heb je niet in een zie-
kenhuis. In de thuisverpleging bied je je patiënt jouw 
exclusieve tijd.”

EENS THUISVERPLEGING, 
ALTIJD THUISVERPLEGING!
Charlotte en Veerle willen voorlopig vooral blijven doen 
wat ze doen – én waar ze dus goed in zijn. Charlotte: 
“Zelfs een stap terugzetten is bespreekbaar. Je krijgt 
kansen en die vul je in op je eigen tempo.” Veerle be-
sluit: “Wat telt, is dat je je hart volgt. Dat is meteen mijn 
raad voor nieuwe kandidaten. De eerste maanden is 
het aanpassen, maar je krijgt alle steun die je nodig 
hebt. Van zodra je voelt dat thuisverpleging iets voor 
jou is, wil je niets anders meer. De work-lifebalans is 
echt goed als je je eigen ritme gevonden hebt. Mijn 
eigen grens is 30 uur per week. Het hangt af van je 
persoonlijke situatie. Daar houdt het Wit-Gele Kruis 
West-Vlaanderen écht rekening mee!”

Nursingbegeleider Charlotte Lucidarme en verpleegkundige Veerle Verstraete van het Wit-Gele Kruis, afdeling Veurne.

 
Jobadvertenties vind je zowel  
in dit weekendkatern als elke  
werkdag verspreid in je krant.  
En natuurlijk op Jobat.be.                  
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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?

ZILVERVOGEL vzw is een groep van woonzorg centra met 

huizen in Reninge, Rekkem en Woumen. In kader van de 

verdere professionalisering wordt het omkaderingsteam 

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

STAFMEDEWERKER HR
HR ontwikkeling & personeelsadministratie (ref 122608) 

In deze nieuwe functie zal je ter ondersteuning van 3 woonzorgcentra instaan voor: • het beheer 

en uniformisering van de HR-procedures • de personeelsontwikkeling: loopbaanontplooiing, 

opleidingstrajecten, werknemersparticipatie,… • de opvolging en communicatie omtrent perso-

neelsadministratie en sociale wetgeving ism het sociaal secretariaat • actievoorstellen en rap-

portage rond diverse HR-topics. Kortom, je bouwt mee aan een strategisch HR-beleid en werkt 

hiertoe nauw samen met de algemeen directeur en de campusdirecteurs.

Wie zoekt Zilvervogel: • ma/ba bij voorkeur aangevuld met een HR-vorming • autonoom en com-

municatief • minstens initiële ervaring in een HR-functie • brede interesse voor ontwikkelingen op 

vlak van soft en hard HR • enthousiasmerend coach die zelforganisatie en gedeeld leiderschap 

voorop stelt.

Zilvervogel biedt kansen: • de uitdaging om het volledig HR-beleid uit te werken • een zeer 

veelzijdige functie in een mensgerichte organisatie • een organisatie met visie en een sterk ope-

rationeel management • aantrekkelijke loonvoorwaarden + diverse voordelen.

HANSSENS CATERING, met hoofdzetel in nieuwe bedrijfs-
gebouwen in WEVELGEM, is een toonaangevend toeleve-
rancier  voor scholen en non-profi torganisaties. Vanuit drie 
vestigingen (Wevelgem, Oosterzele en Dilbeek) verzorgen wij 
dagelijks 45 à 50 000 bereide maaltijden. In het kader van een 
nieuwe organisatie gaan wij over tot de aanwerving van een

PRODUCTIEMANAGER (ref. 7347)

Na een grondige interne opleiding in de hoofdzetel zal je projectmatig de organisatie 

en de processen op vlak van productie en logistiek in de drie vestigingen optimalise-

ren en uniformiseren. In samenwerking met de productieleider in Wevelgem zal je zelf de

fi lialen in Oosterzele en Dilbeek leiden. Je realiseert samen met je medewerkers de doelstel-

lingen op het vlak van kwaliteit, productiviteit, rendementen en veiligheid. Je neemt initiatief om 

verbeteringsvoorstellen te formuleren, werkt mee aan de uitwerking ervan en volgt de imple-

mentatie op. Je rapporteert rechtstreeks aan de familiale directie.

Profi el: • industrieel ingenieur of gelijkwaardig (bijv. ba agro-industrie) • uitstekend organisa-

tor met visie en daadkracht • people manager uit productieomgeving met hands-on-mentaliteit

• analytisch en probleemoplossend ingesteld • teamplayer • sterke interesse voor de praktijk 

van voedingsbereiding • geboeid door de veelzijdigheid van de functie: productie, techniek, 

kwaliteit, logistiek,...

Aanbod: • een cruciale managementfunctie met een grote praktische betrokkenheid bij het 

dagelijks beleid • een toekomstgerichte organisatie dankzij een vernieuwd management

(derde generatie) • stabiele teams met een sterke knowhow (50 wkn) • continue investeringen in 

infrastructuur, nieuwe technologie en procesoptimalisatie • een bloeiende onderneming 

met een marktleiderspositie • een attractief en evoluerend salarispakket (te bespreken) 

+ bedrijfswagen.
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

HOLVOET nv met hoofdzetel in KORTRIJK (Heule) 

is een gereputeerde staalgroothandel met eigen 

bewerkingscapaciteiten (70 wkn). Ter opvolging 

wegens pensionering zoeken wij 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

HOOFDBOEKHOUDER (ref 130 901)

Je wordt een interne spilfi guur die zal instaan voor boekhouding van het 

moederbedrijf: • aan- en verkoopboekhouding • debiteurenopvolging • fi nanciële 

verrichtingen • aangiftes • proef- en saldibalans • geconsolideerde rekeningen

• diverse dossiers o.a. KMO-portefeuille, loonstaten. Hierin word je onder steund door 

een boekhoudbediende en zal je rechtstreeks aan de familiale directie rapporteren.

Profi el: • master of bachelor accountancy • minstens initiële boekhoudervaring in 

een bedrijf of een kantoor • leergierig en gericht op functieverbreding • KMO-spirit.

Aanbod: • een brede vertrouwensfunctie • een stabiele werkomgeving in een familiale 

teamspirit • een solide 4de generatiebedrijf • een attractief remuneratiepakket (te 

bespreken).



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.

  
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)

Check onze 
beurskalender!

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

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?



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) 

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. 
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Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

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

Voor ons actueel aanbod vacatures kijk op www.deputter.co/jobs
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