
ONS AANBOD
Een vast contract van onbepaalde duur, een firmawagen  

en een uitstekende verloning met extra voordelen.

INTERESSE?  
Stuur uw cv naar jurgen@garage-vanderborght.be 

Hoofdboekhouder 
voor onmiddellijke indiensttreding (Rotselaar)

• Je verzorgt de boekhouding van A tot Z
• Je staat in voor de BTW-aangiften
• Beheer wagenpark
• Inboeken financiële verrichtingen, aankoopfacturen  
 en diversen

Je behaalde een bachelor in boekhouding  
en hebt minstens 5 jaar ervaring.

Garage Vanderborght is een familiaal en snelgroeiend bedrijf met meer  
dan 40 jaar ervaring en 2 vestigingen in Rotselaar en Boortmeerbeek.  

Ze zijn actief in de verkoop en service van het merk Ford,  
onafhankelijk verdeler van Volvo, Jaguar en Land Rover en hebben  
een carrosserie-afdeling en een bandencentrale voor alle merken.

www.garage-vanderborght.be

KLANTENADVISEUR MET COMMERCIËLE FLAIREen commercieel medewerker 
om onze interne sales afdeling 
te versterken. Heb jij een vlotte 
babbel, krijg je energie van samen 
met je team de targets te behalen 
en wil je werken in een omgeving 
waar de waarden ‘Warmte’, ‘Groei’, 
‘Geluk’ en ‘#wijzijnwaarmakers’ 
centraal staan? Dan geloven we 
dat jij de juiste kandidaat bent!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Je krijgt een uiteenlopend en uitdagend ta-
kenpakket waarbij je het grootste deel van 
de tijd je commerciële flair gebruikt tijdens 
je (telefonische) contacten met klanten en 
de administratieve afhandeling die hierbij 
komt kijken. 

PROFIEL
Wat op je cv staat is belangrijk, maar niet 
het allerbelangrijkste. We rekruteren voor-
namelijk op basis van DNA. Ben jij een 

tweetalige enthousiasteling die verzot is 
op klantencontact en er keihard voor gaat? 
Dan ben jij onze #waarmaker!

“Werken bij het Inbound-team? Dat is 
thuiskomen in een warm en gedreven team 
waar iedereen elkaar motiveert met een 
lach of een ludieke actie om het target te 
halen. Naast hard werken maken we ook 
tijd om samen iets leuks te doen (zoals 
pannenkoeken eten of mojito’s proeven!).”

Kan je niet wachten om je tanden er in te zetten?Wij ook niet! We zijn namelijk op zoek naar een…AANBOD
• Een job boordevol uitdagingen bij de op één na meest aantrekkelijke 

werkgever van België (Randstad Employer Brand Research 2020).
• Een team met een duidelijke visie, een pak expertise en ambitieuze doel-

stellingen.
• 2 vaste dagen thuiswerk
• Een aantrekkelijk loonpakket met interessante extralegale voordelen 

zoals onder andere een laptop, een gsm-abonnement, thuiswerkvergoe-
ding, groeps – en hospitalisatieverzekering, extra vakantiedagen en een 
uitgebreid flexplan met  mogelijkheden tot flexwagen, tankkaart

• Daarnaast trekken wij er 2x per jaar op uit voor onze memorabele team-
buildings, klinken wij al eens graag op onze successen en is een choco-
laatje ook nooit ver weg

“Eindelijk je perfecte match gevonden?  
Solliciteer dan op onderstaande gegevens”
HR Mediahuis T.A.V. Martine Groenen
Z1 Researchpark 110 1731 Zellik  
Martine.Groenen@mediahuis.be

Deze week: 
werken in Energie & Labo  

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

Volgende week in Jobat: 
Techniek & Engineering 

  
Laborant als knelpuntberoep
Laborant duikt diverse malen op in de lijst van knelpunt- 
beroepen. Van R&D en controle tot zorg: de ene laborant is 
duidelijk de andere niet.

Bij Jobat valt de laborant in diverse do-
meinen. Enerzijds is hij of zij werkzaam 
in de industrie, zoals de laborant indus-
triële productie. Bij arbeidsbemidde-
laar VDAB is dat een knelpuntberoep 
in de categorie van de operatoren che-
mie en kunststoffen. Zo’n laborant richt 
zich op de kwaliteitscontrole van de 
producten die een bedrijf produceert. 
Maar er zijn ook laboranten die zich 
richten op onderzoek en ontwikkeling, 
bijvoorbeeld in functie van de creatie 
van nieuwe producten. 
Laborant is anderzijds een medisch 

beroep. Denk aan laboranten die in 
medische labo’s stalen analyseren. 
Dan is er ook nog het profiel van de 
labotechnicus die in de zorg of beauty- 
sector aan de slag is. Ook die zijn ge-
geerd. Bij VDAB is onder andere de la-
borant dentaaltechnicus een knelpunt-
beroep, overigens ook een wat minder 
bekend beroep. Zulke profielen, die 
bijvoorbeeld tandprothesen maken, zal 
je niet tegen het lijf lopen in de indus-
trie, maar vaak ook niet in een tandarts- 
praktijk. Hij of zij werkt over het alge-
meen in een tandtechnisch labo.  (WiVi)



Broederlijk Delen
TOT IEDEREEN MEE IS

        ONZE TROEVEN?
1. Werken in een organisatie met maatschappelijke impact? Check!
2.  Lonen berekenen, de personeelsadministratie op punt zetten en  

aanspreekpunt zijn voor medewerkers, helemaal jouw ding!
3.  Structureel thuiswerk én een fijne werkomgeving in Brussel. 

Ingrediënten voor een gezonde balans.

www.broederlijkdelen.be/vacatures/payroll-hr-officer

Eigen Thuis vzw te Grimbergen is 
erkend als vergunde zorgaanbieder 
en biedt een antwoord op vragen van 
personen met een fysische beperking 
met haar woonaanbod, logeren, 
dagondersteuning en de dienst 
Aangepast Vervoer Halle-Vilvoorde.

Verpleegkundige 
(Deeltijds 80%, vast contract)

Motivatiebrief en CV tot 4 juli 2022, 
via sas.haegemans@eigenthuis.be. 

Selectiegesprekken op 13 juli 2022.

Orthopedagogische begeleider 
(Deeltijds 70% vervangingscontract 

tot 31 december 2022)

Motivatiebrief en CV tot 1 juli 2022, 
via sas.haegemans@eigenthuis.be. 
Selectiegesprekken op 6 juli 2022.

Stafmedewerker (Deeltijds 80%)

Motivatiebrief en CV tot 1 juli 2022, 
via katty.stas@eigenthuis.be. 

Selectiegesprekken op 8 juli 2022.

Eigen Thuis vzw 
 Schildpadstraat 30  
1850 Grimbergen

Volledige vacatureteksten: 
www.werkenindegezondheidszorg.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.

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?
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