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Wij zijn dringend op zoek naar 
gemotiveerde mensen

 

Bachelors
Houttechnologie A1

voor offertedienst en productievoorbereiding.

Schrijnwerkers
voor atelier en werf.

Lange Ambachtstraat 14 - 9860 Oosterzele
09/362 39 95 - jo@geedeco.be - www.geedeco.be

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.

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)



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
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Wij actief in de sectoren

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

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.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.

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

Is er iemand

stapelgek op jou?

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

Profi ciat met je 
nieuwe job!

Vind jouw klik 
op jobat.be

Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

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