
  
Dit zijn de meest gezochte HR-jobs 
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. 

Dat blijkt uit het overzicht van de ge-
publiceerde jobs in HR of human re-
sources op Jobat in de voorbije twaalf 
maanden. Payroll & loonadministratie 
is een duidelijk knelpuntberoep in HR. 
De vraag naar HR-profielen in rekru-
tering komt dan weer deels voort uit 
de huidige war for talent. Want veel 
(openstaande) jobs, betekent vaak 
meer nood aan rekrutering én rekrute-
ringsprofielen. 

Met het profiel van de uitzendconsul-
tent is de top drie compleet. De drie 
– payroll, recruiter en uitzendconsu-
lent – zijn goed voor bijna twee op drie 

van de gezochte functies in HR. De top 
vijf wordt vervolledigd door de HR ma-
nager en de HR assistent, een profiel in 
lijn met de  nood aan assistent- en ad-
ministratieve profielen op de arbeids-
markt. Als we overigens enkel de jobs 
in de HR-sector in ogenschouw nemen, 
staat de uitzendconsulent bovenaan 
als meest gezochte job.  (WiVi)

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

Deze week: 
extra jobs in HR 

HR

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

Volgende week in Jobat: 
Energie & Labo 

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:

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

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.

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

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

We willen ons HR-team  
versterken met een (m/v):

 
 

Ben je gebeten door HR, in de brede zin van het woord? 
Geeft een industriële omgeving jou energie?  

Ben je een empathische teamplayer?  
Hou je van uitdagingen in HR-projecten?  

Wil je aan de slag in de mooiste stad van ‘t land? 
Dan willen wij jou leren kennen! 

 
Lees gauw verder op onze jobsite, daar  

kom je meer te weten over deze toffe job!

EUROPE



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
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Wij actief in de sectoren

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

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?



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

PLASTIVAN nv met hoofdzetel in Oostrozebeke
en vestigingen in Frankrijk, U.K. en Polen, is een 
innovatief producent van kunststofprofi elen
vooral bestemd voor de (tuin) hout & bouw-
materialenhandel. Op heden wordt de fi nanciële 
dienst 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

MEDEWERK(ST)ER 
BOEKHOUDADMINISTRATIE (Ref. 42007)
Samen met een ervaren collega word je mee verantwoordelijk voor een 
gevarieerd takenpakket in de Belgische en Franse boekhouding: • verwerking 
van boekhoudkundige en fi nanciële verrichtingen • administratieve opvolging van 
omzetten en voorraden • kredietverzekeringen • debiteurenopvolging • etc. Kortom, 
een boeiende job in nauwe samenwerking met de Finance Manager.

Profi el: • bachelor met goede basiskennis boekhouding • cijfermatig sterk en 
vlot met Excel • bij voorkeur vertrouwd met een internationale bedrijfsomgeving 
(Franse taal).

Aanbod: • een grondige introductie en interne opleiding • een veelzijdige functie 
met een ruime autonomie • modern productiebedrijf in nieuwe bedrijfsgebouwen 
• een solide KMO met een internationale reputatie • een stimulerend salarispakket 

(te bespreken).

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF
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