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HANSSENS CATERING, met hoofdzetel in nieuwe bedrijfs-
gebouwen in WEVELGEM, is een toonaangevend toeleve-
rancier  voor scholen en non-profi torganisaties. Vanuit drie 
vestigingen (Wevelgem, Oosterzele en Dilbeek) verzorgen wij 
dagelijks 45 à 50 000 bereide maaltijden. In het kader van een 
nieuwe organisatie gaan wij over tot de aanwerving van een

PRODUCTIEMANAGER (ref. 7347)

Na een grondige interne opleiding in de hoofdzetel zal je projectmatig de organisatie 

en de processen op vlak van productie en logistiek in de drie vestigingen optimalise-

ren en uniformiseren. In samenwerking met de productieleider in Wevelgem zal je zelf de

fi lialen in Oosterzele en Dilbeek leiden. Je realiseert samen met je medewerkers de doelstel-

lingen op het vlak van kwaliteit, productiviteit, rendementen en veiligheid. Je neemt initiatief om 

verbeteringsvoorstellen te formuleren, werkt mee aan de uitwerking ervan en volgt de imple-

mentatie op. Je rapporteert rechtstreeks aan de familiale directie.

Profi el: • industrieel ingenieur of gelijkwaardig (bijv. ba agro-industrie) • uitstekend organisa-

tor met visie en daadkracht • people manager uit productieomgeving met hands-on-mentaliteit

• analytisch en probleemoplossend ingesteld • teamplayer • sterke interesse voor de praktijk 

van voedingsbereiding • geboeid door de veelzijdigheid van de functie: productie, techniek, 

kwaliteit, logistiek,...

Aanbod: • een cruciale managementfunctie met een grote praktische betrokkenheid bij het 

dagelijks beleid • een toekomstgerichte organisatie dankzij een vernieuwd management

(derde generatie) • stabiele teams met een sterke knowhow (50 wkn) • continue investeringen in 

infrastructuur, nieuwe technologie en procesoptimalisatie • een bloeiende onderneming 

met een marktleiderspositie • een attractief en evoluerend salarispakket (te bespreken) 

+ bedrijfswagen.
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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

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)
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MANAGER B2B-PARTNERSHIPS
relatiebeheer renovatie-aannemers (ref. 131101)

Na een korte introductie word je de relatiebeheerder die ons uitgebreid netwerk van aannemers 
zal opvolgen. Als “go-between” tussen Reno�  ce en de uitvoerende aannemers zorg je voor een 
optimale samenwerking en geregelde evaluatie. Via netwerking en professionele contacten zal 
je ook nieuwe samenwerkingsverbanden opsporen en selecteren. Hiertoe werk je nauw samen 
met de bestuurders.

Profi el: • professioneel relatiebeheerder en people manager met commerciële spirit • a�  niteit 
met de bouwsector en de leefwereld van aannemers • communicatieve teamplayer • de ambitie 
om mee te bouwen aan de verdere bedrijfsexpansie.

Aanbod: • een cruciale functie in de verdere groei van het bedrijf • een professioneel en
dynamisch management • forse investeringen in de follow-up van projecten • transparante 
klantencommunicatie (o.a. via een digitaal platform) • een solide onderneming met een stevige 
fi nanciële basis • een attractief remuneratiepakket + representatieve bedrijfswagen.

RENOFFICE bv, gevestigd in nieuwe kantoren 
in KORTRIJK (Pottelberg), is een sterk expansief 
bedrijf actief als coördinator van renovatie-
projecten in héél Vlaanderen. Als schakel tussen
de bouwheer en de aannemers zoeken wij ter 
opvolging en uitbreiding van onze talrijke part-
ners en aannemers een

De Lovie vzw is een sociale organisatie actief in heel de Westhoek. 
Zowel thuis als in onze locaties ondersteunen wĳ  kinderen, jongeren 
en volwassenen met een beperking. Samen met hen, en wie voor 
hen belangrĳ k is, bouwen we aan kwaliteit van leven en een sterk 
netwerk verweven met de samenleving. 

Wĳ  hebben een vacature voor een voltĳ ds:

TECHNISCH-LOGISTIEK DIRECTEUR
Functie: In deze functie ben je verant-
woordelĳ k voor de technische en logistieke 
dienstverlening voor het geheel van de 
organisatie op het vlak van infrastructuur-
werken aan gebouwen, technische 
installaties, interne distributie, 
groenbeheer, voeding en grootkeuken, 
schoonmaak en linnenbeheer.

Profi el: Je hebt een passie voor technieken,
duurzaamheid, facilitaire dienstverlening, 
(ver-)bouwen... Je werkt op master-
niveau. Ervaring in een leidinggevende 
functie, een brede maatschappelĳ ke 
interesse en een hart voor personen met 
een beperking zĳ n noodzakelĳ k.  
Je beschikt over een sterk analytisch 
vermogen en werkt resultaatgericht.  

Goede communicatieve vaardigheden 
zĳ n een evidentie.

Aanbod: Een uitdagende, gevarieerde 
functie in een grote, innovatieve en 
vooruitstrevende organisatie. In een 
aangename, respectvolle werksfeer 
neem je een betekenisvolle rol op voor 
zowel collega’s als bewoners. Je werkt 
in een groene omgeving en krĳ gt volop 
kansen om je verder te ontwikkelen. We 
bieden je een contract onbepaalde duur 
met een competitief verloningspakket. 
Je werkt nauw samen met de andere 
directieleden en verantwoordelĳ ken. 
Je rapporteert aan de algemeen 
directeur.

→ Meer info op delovie.be/jobs

Interesse? Mail dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met cv naar de personeelsdirecteur: 
bart.vallaeys@delovie.be ten laatste op 24 juni 2022. Voor bĳ komende inlichtingen kan je 
hem bellen op het nummer 057 344 255.

Glijdend uurrooster Fietsleasing
Aantrekkelijk brutoloonKorting

Hospitalisatieverzekering

Condor Safety zoekt

WINKEL- 
VERANTWOORDELIJKE

LID WORDEN  VAN 
DE CONDOR CLUB?
Stuur je CV en motivatiebrief 
naar hr@condorsafety.be MEER INFO

Als winkelverantwoordelijke sta je in voor de 
hartelijke verwelkoming van onze klanten 
en het deskundige advies waarmee je hen 
overtuigt van onze producten en materiaal.

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?

ZILVERVOGEL vzw is een groep van woonzorg centra met 

huizen in Reninge, Rekkem en Woumen. In kader van de 

verdere professionalisering wordt het omkaderingsteam 

versterkt met een:
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STAFMEDEWERKER HR
HR ontwikkeling & personeelsadministratie (ref 122608) 

In deze nieuwe functie zal je ter ondersteuning van 3 woonzorgcentra instaan voor: • het beheer 

en uniformisering van de HR-procedures • de personeelsontwikkeling: loopbaanontplooiing, 

opleidingstrajecten, werknemersparticipatie,… • de opvolging en communicatie omtrent perso-

neelsadministratie en sociale wetgeving ism het sociaal secretariaat • actievoorstellen en rap-

portage rond diverse HR-topics. Kortom, je bouwt mee aan een strategisch HR-beleid en werkt 

hiertoe nauw samen met de algemeen directeur en de campusdirecteurs.

Wie zoekt Zilvervogel: • ma/ba bij voorkeur aangevuld met een HR-vorming • autonoom en com-

municatief • minstens initiële ervaring in een HR-functie • brede interesse voor ontwikkelingen op 

vlak van soft en hard HR • enthousiasmerend coach die zelforganisatie en gedeeld leiderschap 

voorop stelt.

Zilvervogel biedt kansen: • de uitdaging om het volledig HR-beleid uit te werken • een zeer 

veelzijdige functie in een mensgerichte organisatie • een organisatie met visie en een sterk ope-

rationeel management • aantrekkelijke loonvoorwaarden + diverse voordelen.



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.

COMINES STEEL bv is een innovatieve KMO en Belgisch 
marktleider in de productie van wapeningsnetten op maat, 
voornamelijk bestemd voor prefabfabrikanten. Wij zijn 
gevestigd in nieuwe bedrijfsgebouwen in Komen en maken 
deel uit van een geïntegreerde bedrijvengroep. Wegens 
sterke expansie wenst de bedrijfsleider zich te omringen 
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

BOUWTECHNISCH 
WERKVOORBEREIDER
maatwerkprojecten in betonstaal (ref 110 304)

Als interne spilfi guur zal je nieuwe aanvragen analyseren en uitwerken. Enerzijds zal je instaan 
voor het klantenoverleg en anderzijds voor de productievoorbereiding o.a. uitwerking van 
digitale tekeningen, programmering van lasrobotten, instructies voor manuele laswerken, etc. 
Tevens zal je de maatwerkproductie op de werkvloer opvolgen.
Profi el: • leergierig bachelor of industrieel ingenieur • sterke interesse in innovatieve technieken 
voor maatwerk in betonstaal • bij voorkeur enige ervaring in een aannemingsbedrijf, in 
prefabindustrie of bij een toeleverancier voor de bouwsector.

Aanbod: • een veelzijdige en uitdagende groeifunctie • een autonome job met veel variatie 
in telkens nieuwe projecten • een jonge, aanstekelijke bedrijfsdynamiek • een familiale 

bedrijvengroep met een sterke reputatie • marktconforme salarisvoorwaarden + diverse 
voordelen (o.a. bedrijfswagen).

HOLVOET nv met hoofdzetel in KORTRIJK (Heule) 

is een gereputeerde staalgroothandel met eigen 

bewerkingscapaciteiten (70 wkn). Ter opvolging 

wegens pensionering zoeken wij een 
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HOOFDBOEKHOUDER (ref 130 901)

Je wordt een interne spilfi guur die zal instaan voor boekhouding van het 

moederbedrijf: • aan- en verkoopboekhouding • debiteurenopvolging • fi nanciële 

verrichtingen • aangiftes • proef- en saldibalans • geconsolideerde rekeningen

• diverse dossiers o.a. KMO-portefeuille, loonstaten. Hierin word je onder steund door 

een boekhoudbediende en zal je rechtstreeks aan de familiale directie rapporteren.

Profi el: • master of bachelor accountancy • minstens initiële boekhoudervaring in 

een bedrijf of een kantoor • leergierig en gericht op functieverbreding • KMO-spirit.

Aanbod: • een brede vertrouwensfunctie • een stabiele werkomgeving in een familiale 

teamspirit • een solide 4de generatiebedrijf • een attractief remuneratiepakket (te 

bespreken).

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF

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

Veel geluk met
je jobinterview!

Vind jouw klik 
op jobat.be

voor die eerste indruk?

Beetje nerveus
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