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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 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

DIRECTIE-ASSISTENT(E) (ref. 77347)

• communicatief master • praktisch organisator
Als “rechterhand” van de bestuurders word je een “go-between” die permanent de directie 

zal ondersteunen op vlak van: • agendabeheer • mailcommunicatie • receptie van inkomende

oproepen en aanvragen • organisatie van diverse meetings: praktische voorbereiding en 

opvolging • verslaggeving en rapportages • follow-up van afspraken.

Wie zoekt Mervielde? • master of gelijkwaardig door ervaring • communicatief en taalvaar-

dig (N/F/E) • discreet in de omgang • proactieve en commercieel-dienstverlenende attitude 

• vlot in administratie en praktische organisatie.

MEDEWERK(ST)ER
TRANSPORTADMINISTRATIE (ref. 77348)

Vanuit deze functie sta je in voor de follow-up van de transportaanvragen van orderingave 

tot facturatie: • registratie aanvragen • controle van gegevens op transportdocumenten

• voorbereiding facturatie • maandelijkse afronding van de dossiers. Kortom, je zorgt voor 

een correcte administratieve service zowel intern als voor de klanten.

Wie zoekt Mervielde? • bachelor of gelijkwaardig door ervaring • administratieve duizend-

poot en cijfermatig sterk • fl exibel en stressbestendig • vlot met diverse IT-toepassingen en 

bereid softwaresystemen aan te leren (o.a. Navision, Navitrans).

Dit is wat Mervielde kan bieden: • een veelzijdige functie met een grote betrokkenheid

• een warme, mensgerichte en familiale bedrijfscultuur • een moderne werkomgeving • een 

expansief en professioneel familiebedrijf met een uitstekende reputatie in de sector • een 

competitief loonpakket volgens functieniveau + diverse extralegale voordelen.

TRANSPORT MERVIELDE met hoofdzetel in ERTVELDE-
RIEME (of Gentse Kanaalzone) is een familiebedrijf dat 
samen met de zuster bedrijven nagenoeg 215 medewerkers
tewerkstelt en een omzet van 40 mio € behaalt. Het bedrijf is 
niet alleen actief in het tanktransport, maar beschikt over een 
tankcleaning en biedt haar klanten value added logistics aan. 
In het kader van de verdere expansie wenst de directie het 
team te versterken met een:

www.mervielde.be

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

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

Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner
Volg ons opfi www.verdonckbv.be

1 DIENSTHOOFD OMGEVING A1a-A3a
(solliciteren tot en met 17 juni 2022) 

1 DESKUNDIGE MOBILITEIT B1-B3
(solliciteren tot en met 13 juni 2022)

1 GIS-COÖRDINATOR B1-B3 
(solliciteren tot en met 24 juni 2022) 

1 VAKMAN KRAANBESTUURDER D1-D3 
(solliciteren tot en met 17 juni 2022) 

Aanbod: Boeiende en afwisselende jobs die je uitdagen. • Functies met een belang-
rijke maatschappelijke meerwaarde • Kansen op ontwikkeling en zelfontplooiing door 
ruime waaier van vormingsactiviteiten, deelname aan netwerken,… • Een werkgever 
met aandacht voor work-life balance (flexibele arbeidsduurregeling, thuiswerk,…) 
• Tijd om de batterijen op te laden… 33 dagen jaarlijks vakantieverlof en 3 bijkomen-
de feestdagen. • Aandacht voor reeds opgebouwde expertise en relevante ervaring, 
ook in privé en als zelfstandige (onbeperkte valorisatie van opgebouwde anciënniteit).
• Aantrekkelijke extra-legale voordelen (maaltijdcheques van 8 euro, gratis hospitalisa-
tieverzekering voor medewerker & gezin, fietsvergoeding, fietslease (komende), aan-
vullend pensioen, …)

Interesse? Vind alle info & data terug op de gemeentelijke website www.zulte.be 
onder de rubriek Vacatures en stel u via dit kanaal kandidaat.  

Zulte… Leiegemeente op de grens van Oost en West-Vlaan-
deren - net voorbij de kaap van 16.000 inwoners -, is op zoek 
naar enthousiaste medewerkers om het team Ruimte 
te versterken en onze organisatie vooruit te stuwen.  

www.zulte.be/vacatures



Ben je geïnteresseerd?  
Contacteer Maurice Gorissen op   
+32 471 37 53 19  of  Maurice.Gorissen@Itzu.eu

Master in psychologie, met een sterke interesse in  
de people side of business?

Ontdek wat deze job  
 te bieden heeft.

www.itzuselect.eu

powered by itzu

CPM - HR MANAGEMENT GENT ZOEKT
HR CONSULTANT (ASSESSMENT-FOCUS)

Als HR consultant en assessor begeleid je onze klanten en 
kandidaten om de juiste keuze te maken op het vlak van 
aanwerving, talentontwikkeling en loopbaan.  

www.verdonckbv.be

West-vlaming op zoek naar
een cruciaal managementprofiel?
Ontdek onze unieke expertise en professionele knowhow!

Recent ingevulde managementvacatures:

Milieumanager - Group Galloo
Productiemanager - Flandrien Kazen
Aankoopmanager - Vertexco Chemie

Finance Manager - Deny Logistics
HR-Manager - Hyboma

CFO - Groep Telifra Confortluxe

We horen graag of u onze nieuwe rots in de branding wordt. 
Stuur daarom uw CV en motivatiebrief naar GBoeraeve@zomagen.com

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Wie zijn wij? Zomagen Biosciences BE is de Belgische afdeling van een Amerikaans bio-
farmaceutisch bedrijf (Ventyx Biosciences, www.ventyxbio.com) dat zich toespitst op de 

ontwikkeling van medicijnen voor het behandelen van chronische inflammatoire ziektes. 
Wie zoeken wij? Een deeltijds administratief medewerker (M/V/X) die ons eerste 

aanspreekpunt kan zijn en ons ondersteunt op vlak van facturatie, personeelsadminis-
tratie, aankoop en onderhoud van labo materiaal, correspondentie, aan-
wervingen, etc. Wat bieden wij? Een boeiende en gevarieerde job met 

flexibele werkuren in een internationale omgeving binnen een groeiend 
bedrijf in de life-science hub te Zwijnaarde. Een competitieve verloning 

wordt aangevuld met tal van extralegale voordelen.

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

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



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.

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

Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

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

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
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