
- Proces operator
- Onderhoudsingenieur
- Kwaliteitscoördinator

Zin om ons geweldige team te
versterken?
Kijk op www.isvag.be en solliciteer nu
voor de job van je leven!

WE ZIJN
OP ZOEK
NAAR
JOU!

Deze week: 
werken in Energie & Labo Jobadvertenties vind je zowel  

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

Volgende week in Jobat:
Techniek & Engineering   

De meest gevraagde jobs in de energiesector
De energiesector is zowel een cruciale als een dynamische sector: van hernieuwbare energie en nieuwe technologie tot de 
klassieke energievoorziening. Diverse profielen worden er gevraagd, waaronder flink wat technische functies. 

Dat blijkt uit de analyse die Jobat maakt 
op basis van de vacatures die het de voor-
bije maanden publiceerde rond jobs in de 
energiesector. Om te beginnen vinden we er 
jobs, zoals van van technici, die universeel 
worden gevraagd. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de top drie die eveneens opduikt als 
we de lijst maken rond de meest gevraagde 

functies in techniek of bouw. Ook dan scoren 
elektricien, onderhoudstechnicus en project-
leider steevast hoog.
De tweede grote groep in de lijst zijn de be-
diendejobs die eveneens vaak elders opdui-
ken. Denk aan de administratief bediende 
(op vier), de customer service medewerker 
(op negen), de management assistent (op 
tien) en de account (op dertien). En ten derde 
zijn tenslotte de jobs die toch meer eigen zijn 
aan energie en de energiesector, zoals de 
onderhoudstechnicus HVAC of heating, ven-
tilation en air conditioning (op vijf) en de te-
kenaar elektriciteit en elektronica (op acht), 
die hier hoger scoren dan in de meeste an-
dere lijsten van functies of sectoren.  (WiVi)

Meest gevraagde jobs in energiesector

1 Elektricien 6,9%
2 Onderhoudstechnicus 6,6%
3 Projectleider, technisch verantwoordelijke 5,5%
4 Administratief bediende 4,1%
5 Onderhoudstechnicus HVAC 3,3%
6 Teamleader / meestergast / ploegleider 3,3%
7 Verantwoordelijke productieproces 2,7%
8 Tekenaar elektriciteit, elektronica 2,6%
9 Customer service 1,9%
10 Management assistent / secretariaat 1,9%
11 Technicus elektriciteit en elektronica 1,8%
12 Technisch commercieel / sales engineer 1,8%
13 Accounting 1,7%
14 Technisch bediende - administratie 1,7%
15 Elektrotechniek / Technisch ontwerp 1,7%
16 ICT & PC technicus 1,5%
17 Vrachtwagenchauffeur 1,4%
18 Sales support & administratie 1,3%
19 Technicus (elektro)mechanica 1,3%
20 Preventieadviseur 1,2%

Bron: Jobat 2021-2022



Ranst is een innovatieve en moderne 
werkgever. Talent krijgt alle kans zich 
te ontwikkelen. De dynamiek van Ranst 
vraagt om professionals met initiatief, 
ambitie, betrokkenheid en een actieve, 
open instelling. Vakmensen die weten 
in te spelen op een steeds sneller  
veranderende omgeving. De gemeente 
is op zoek naar:

1 EXPERT FINANCIËN
Voltijds (38/38) – in contractueel verband voor onbepaalde duur – 
A1a-A3a – werfreserve voor 3 jaar
Taakomschrijving: • Je staat de financieel directeur bij in de uitvoering van zijn/haar 
functie en vervangt deze wanneer hij/zij afwezig is. • Je ondersteunt de financieel 
directeur bij het leiden van de diensten van de gemeente en OCMW en kijkt er mee 
op toe dat de financiële situatie van deze instellingen steeds correct wordt weergege-
ven. • Je staat mee in voor de financiële analyse, rapportering, controle en advisering 
van het beleid en draagt bij tot een effectief, efficiënt en zuinig bestuur. • Je bent 
vertrouwd met het zelfstandig opmaken van een jaarrekening met al zijn boekhoud-
technische aspecten. • De ondersteuning van het debiteurenbeheer en de invordering 
van fiscale en niet-fiscale vorderingen behoren eveneens tot je takenpakket, evenals 
het ondersteunen van de financiële dienst bij de uitgaven- en ontvangstencyclus. • 
Je werkt mee aan de opmaak van het meerjarenplan en je optimaliseert zelfstandig 
financiële processen. • Je bent mee verantwoordelijk voor het opzetten van interne 
financiële controles. • Je kan ingeschakeld worden in tijdelijke projectstructuren voor 
ondersteuning bij de uitvoering van het meerjarenplan en je helpt organisatiebrede 
projecten enthousiast mee uitrollen.

Op al deze terreinen bouw je expertise op om eventueel door te groeien naar financi-
eel directeur.

Wij bieden: • Een voltijds contract van onbepaalde duur. • Loon op niveau A1a-A3a: 
brutomaandwedde (38/38): minimum 3364,17 euro (5 jaar anciënniteit: 3702,90 euro). 
• Anciënniteit in andere openbare diensten en relevante ervaring in de privésector 
kunnen meegenomen worden. • Maaltijd-, cadeau- en ecocheques, hospitalisatie-
verzekering, haard- of standplaatsvergoeding, eindejaarstoelage, fietsvergoeding,  
2de pensioenpijler, voordelen gsd-v.

Interesse? • Verstuur je sollicitatie (cv, motivatiebrief en masterdiploma of volwaardig 
door ervaring) samen met je uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maan-
den) ten laatste op 23 juni 2022 naar sollicitaties.poolstok@solvus.be. 

Aanwervingsvoorwaarden, functieomschrijving en selectieprocedure zijn terug te 
vinden op www.ranst.be.

www.ranst.be

De Dageraad is een maatwerkbedrijf in Kontich dat een 60-tal medewerkers in een 
familiale sfeer tewerkstelt.  Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een 
enthousiaste verantwoordelijke administratie / boekhouding met zin voor initiatief.

Wij bieden een voltijdse vaste job tegen een marktconform loon, eindejaarspremie, 
septemberpremie, maaltijdcheques, vrijaf tussen Kerst en Nieuwjaar, extra verlofdagen 
vanaf 35 jaar.

Stuur je cv en motivatiebrief naar Hans Van Reeth info@de-dageraad.be

VERANTWOORDELIJKE ADMINISTRATIE / BOEKHOUDING
Goesting in nog 
meer jobplezier aan 
de lopende band? 

Goesting in nog 
meer jobplezier aan 
de lopende band? 

www.asap.be/nl/jobs/operator

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?

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

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.
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