
Jongeren kiezen bewust voor job met zingeving
Belgische millennials zijn pessimistisch over de milieu-inspanningen die organisaties doen om onze planeet in stand te 
houden. Tegelijk zijn ze bewust op zoek naar een job die hen zingeving kan bieden, en dus ook het milieu en de maat- 
schappij ten goede komt. 

Dat alles blijkt uit onderzoek van 
Vlerick Business School bij 614 
laatstejaars in ons land. Zowat 62 
procent van hen geeft aan dat ze 
een werkgever verkiezen die hen 
een baan biedt met impact op 
sociaal- en milieuvlak. In het HR- 
jargon heeft men het ook wel over 
purpose als drijfveer: het ‘waar-
om’ of de zingeving vanuit een job 
en werkgever. “Het lijkt erop dat 
millennials op zoek zijn naar een 
doel en betekenis. Ze willen een 
rol spelen in de maatschappij, en 
willen dat ook doen via hun job”, 
stelt Astrid Vandenbroucke van 
Vlerick Business School.

MEER BETROKKEN
Jongeren die zich kunnen vin-
den in het doel van een werkge-

ver, kunnen volgens de Vlerick- 
onderzoekers vaak (positieve) 
gevolgen met zich meebrengen. 

Ze zijn meer betrokken omdat 
ze zich met hun organisatie kun-
nen en willen vereenzelvigen. 
Ze zijn pro-actiever, want willen 
bijdragen aan de doelstellingen 
van de organisatie. En ze zijn 
vaak ook bereid om meer ta-
ken op zich te nemen dan in hun 
taakomschrijving staan.  (WiVi)

Op 8 juni komen tijdens 
de Vlerick HR Day in Gent 

actuele HR-trends aan bod.

 
Meer info op:

www.vlerick.com/hr-day 
 

Deze week: 
extra jobs in HR

HR

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

Volgende week in Jobat:
Energie & Labo   

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 Rumst en zoekt 
winkelmedewerkers die vooral onze klanten op 
prijs stellen! Groei je met ons mee?

supergemotiveerde mensen!supergemotiveerde mensen!supergemotiveerde mensen!

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

Jumbo 
rumst
opent

binnenkort



voor die eerste indruk?

Beetje nerveus

Ook op zoek naar de perfecte match?
Ga naar jobat.be, kies uit duizenden jobs en 
vind de job waar jij écht gelukkig van wordt.

Succes met je 
sollicitatie! 

Vind jouw klik 
op jobat.be



Het lokaal bestuur Grobbendonk staat garant voor een gezonde, groene en aan-
trekkelijke leefomgeving voor de burgers, voor wie er woont, leeft, leert, werkt of 
op bezoek komt. Zo voelen mensen zich goed en welkom in onze gemeente.

De cluster Samenleving is met drie teams (Mens & Welzijn, Zorg & Gezondheid  
en Vrije tijd) van een 40-tal enthousiaste collega’s verantwoordelijk voor alle  
‘persoonsgebonden’ opdrachten.

Momenteel gaat lokaal bestuur Grobbendonk over tot de aanwervingprocedure 
van een 

clusterverantwoordelijke samenleving
contractueel – niveau A4a-A4b – voltijds (38/38)

De uitdaging
- Als clusterverantwoordelijke breng je je collega’s op een inspirerende manier 

samen in een geïntegreerde werking die resulteert in een cluster die continu 
groeit en beter wordt.

- Je maakt deel uit van het managementteam en detecteert opportuniteiten  
om efficiënter en effectiever te werken binnen de organisatie, zowel team-  
als clusteroverschrijdend. 

Jouw profiel
- Je behaalde een masterdiploma of een diploma van het universitair onderwijs 

of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli gelijkgesteld met  
universitair onderwijs.

- Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare relevante beroepservaring én minimaal 
vijf jaar leidinggevende ervaring.

Ons aanbod
- Een volwaardige managementfunctie met veel externe, interne en samen-

levingsgerichte impact.
- Aandacht voor een goede work-life balance via flexibele werktijden, mogelijk-

heid tot telewerk en aantrekkelijke verlofregeling.
- Een contract van onbepaalde duur en een geïndexeerd minimum brutojaar-

salaris van 48.591,88 euro.
- Maaltijdcheques ter waarde van 8 euro, fietsvergoeding, gratis hospitalisatie-

verzekering, tweede pensioenpijler.
- Er wordt een wervingsreserve aangelegd die 2 jaar geldig blijft.

Solliciteren
Solliciteer ten laatste op zondag 12 juni 2022 met je cv, motivatiebrief en een 
kopie van je diploma via motmansenpartners.be/overzicht-vacatures/. 

Meer info?
Voor meer info kan je terecht bij Jeroen Smeulders, Director Public,  
Healthcare & Non-Profit bij Motmans & Partners, via 011 30 35 06 of  
jeroen.smeulders@motmansenpartners.be.

Als kind al had de juf een boontje voor jou. Hoe kon 
het ook anders? Huiswerk was altijd netjes gemaakt. 
Opdrachten waren (ruim) op tijd af. Je schoolbank 
was een toonbeeld van orde. En in de klas werkte je 
enthousiast mee. Die e�  ciëntie! Dat dynamisme! Ze 
waren er toen al. Geen wonder dat jij ook vandaag 
het toonbeeld bent op kantoor. Collega’s en klanten 
dragen jou op handen. En terecht.  

Goesting in een 
administratieve job 
op de eerste rij? www.asap.be/nl/jobs/

administratie-onthaal

CHECK:

Zin in een
TOPJOB IN 
ADMINISTRATIE? 

Terwijl u de GPS volgt naar uw vakantiebestemming
brengen wij de ideale kandidaten voor

uw bedrijf in kaart !

voor meer info www.hrflux.be

De juiste match tussen medewerker en organisatie.

recruitment | development | outplacementHR

Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

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

Dit zijn de meest gezochte HR-jobs 

Dat blijkt uit het overzicht van de gepu-
bliceerde jobs in HR of human resources 
op Jobat in de voorbije twaalf maanden. 
Payroll & loonadministratie is een dui-
delijk knelpuntberoep in HR. De vraag 
naar HR-profielen in rekrutering komt 
dan weer deels voort uit de huidige war 
for talent. Want veel (openstaande) jobs, 
betekent vaak meer nood aan rekrute-
ring én rekruteringsprofielen. 

Met het profiel van de uitzendconsultent 
is de top drie compleet. De drie – pay-
roll, recruiter en uitzendconsulent – zijn 

goed voor bijna twee op drie van de ge-
zochte functies in HR. De top vijf wordt 
vervolledigd door de HR manager en de 
HR assistent, een profiel in lijn met de  
nood aan assistent- en administratieve 
profielen op de arbeidsmarkt. Als we 
overigens enkel de jobs in de HR-sector 
in ogenschouw nemen, staat de uit-
zendconsulent bovenaan als meest 
gezochte job.  (WiVi)

Payroll en rekrutering zijn de twee meest gezochte HR-jobs in ons land. 
Samen zijn deze profielen goed voor bijna de helft van alle jobs in HR.

Meest gezochte HR-jobs

1 Payroll & loonadministratie 23%

2 Rekrutering & selectie 23%

3 Uitzendconsulent 16%

4 HR management 12%

5 HR assistant / HR officer 10%

6 HR consultancy 6%

7 HR business partner 4%

8 Training & opleiding 4%

9 Compensation & benefits 1%

Bron: Jobat 2021-2022
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