
AQUADUIN ov is een intergemeentelijk samenwerkingsverband in de regio Veurne en de Westkust met uitvalsbasis 
in OOSTDUINKERKE. Wij zijn enerzijds actief in duurzame winning, distributie en sanering van drinkwater en 
anderzijds in het beheer van duingebieden. In het kader van onze continue expansie investeren wij in verdere 
teamuitbreiding:

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner
Volg ons opfi www.verdonckbv.be

Aanbod: • uitdagende functies in een toonaangevende en innovatief bedrijf • een jonge, dynamische en professio-
nele teamspirit • een aantrekkelijke werkomgeving • een werkgever met aandacht voor een goede work-life balance 
• een solide organisatie die duurzaam ondernemen hoog in het vaandel draagt • een attractief aanvangssalaris 
respectievelijk salarisschaal A 111 en B 121 + diverse sociale en extralegale voordelen waaronder 35 verlofdagen.

MASTER 
ACCOUNTANCY
met groeipotentieel (ref 60918) 

Na een grondige introductie zal je mee instaan voor de 
algemene en analytische boekhouding alsook voor de 
personeelsadministratie i.s.m. het sociaal secretariaat. 
Daarnaast zal je een veelheid aan specifi eke opdrach-
ten vervullen: • tariefplanning en -structuur rapportage 
aan de VMM • deelname aan fi nanciële werkgroepen 
binnen de sectorfederatie • overleg met overheids-
instanties o.a. nieuwe projecten, subsidies,  …
Kortom, een brede job op masterniveau met een sterke
beleidsbetrokkenheid en verdere groeikansen. 

Profi el: • economisch master met goede boekhoud-
kundige basiskennis • sterk analytisch en cijfermatig 
ingesteld • communicatief persoon met professionele 
ambitie • ook schoolverlaters komen in aanmerking.

TECHNISCH 
BACHELOR
drink- en afvalwaterinstallaties (ref 60919) 

Na een grondige opleiding zal je deels intern en deels 
extern werken. Enerzijds zal je instaan voor klanten-
bezoeken (bv. keuring van installaties) en opvolging 
van saneringswerken (o.a. nieuwe riolering). Daarnaast 
zal je mee instaan voor de technische ondersteuning 
vanuit de binnendienst o.a. opmaak van inspectieplan-
nen riolering, prijsaanvragen voor projecten, interne 
helpdesk voor particuliere klanten omtrent de drink- 
en afvalwaterinstallaties. 

Profi el: • technisch bachelor o.a. bouwkunde, agro-
industrie, elektromechanica, ... • “hands on” persoon 
met goed technisch-praktisch inzicht • communica-
tief en klantvriendelijk • ook schoolverlaters komen in 
aanmerking.

POLYVALENTE 
ARBEIDERS

Je wordt ingeschakeld in de dagelijkse werken binnen 
het ambtsgebied: • werken aan leidingen en aftakkin-
gen • bedienen van graafmachines • het plaatsen van 
digitale watermeters • werken en taken zelfstandig 
opvolgen.

Profi el: • enthousiaste en fi tte teamplayer met zin voor 
initiatief • technische A2- of A3-opleiding • rijbewijs 
B en bereid CE te behalen • werkervaring is welkom, 
maar geen must.

Aanbod: • gevarieerde functie met interne en externe
contacten • aangename werksfeer • moderne en 
goed uitgeruste organisatie die continue investeert in 
materiaal en techniek • aantrekkelijk remuneratie-
pakket.

Interesse? info@aquaduin.be
058 533 833 - Dhr. Winnock de Grave

www.aquaduin.be

Geef jij Aquaduin
een nieuwe boost?

Onderhoudstechnicus meest gevraagd 
Onderhoudstechnici, elektriciens en operatoren voor diverse 
specialiteiten. Dat zijn de meest gevraagde technische 
profielen in ons land.

Dat blijkt uit de analyse die Jobat 
maakt op basis van de vacatures die 
het de voorbije maanden publiceerde 
voor technische functies. Drie functies 
springen in het oog: de onderhouds-
technicus, de elektricien en de ope-
rator. Deze drie zijn samen goed voor 
zowat één derde van alle gevraagde 
technische functies, al valt die operator 
wel uiteen in erg diverse domeinen of 
specialisaties. Zo zijn er operatoren in 
montage en assemblage, in voeding en 
als verpakker. Dieper in de lijst met de 
meest gevraagde technici vinden we 
overigens ook nog operatoren hout en 
papier, metallurgie en chemie of ener-
gie. 
Daarnaast zijn ook de leidinggevende 
functies, het zogenaamde technisch 
kader, als vanouds goed vertegen-
woordigd in de lijst van veelgevraagde 
technici. Zo staat de projectleider op 

zeven, de verant-
woordelijke voor 
het productie-
proces op acht 
en de productie-
verantwoordelijke 
op tien.  (WiVi)

Vacatures voor technische profi elen

1 Onderhoudstechnicus 8,1%

2 Elektricien 7,2%

3 Operator montage / assemblage 6,7%

4 Operator voeding 5,8%

5 Operator verpakkingsmachine 3,4%

6 Technicus elektriciteit en elektronica 3,3%

7 Projectleider /
technisch verantwoordelijke 3,2%

8 Verantwoordelijke productieproces 3,1%

9 Lasser 3,1%

10 Productieverantwoordelijke 3,0%

Bron: Jobat 2021-2022

Deze week: werken in 
techniek & engineering

TECHNIEK &
ENGINEERING

Jobadvertenties vind je  
zowel in dit weekend-
katern als elke werkdag 
verspreid in je krant.  
En natuurlijk op  
Jobat.be.  
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PUBLIMA nv met hoofdzetel in hypermoderne bedrijfsgebouwen te ZWEVEGEM is een inno-

vatieve KMO gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en de plaatsing van lichtreclames 
en gevelbekleding.  In het kader van recente overnames en verdere expansie wensen wij ons 

team uit te breiden met 

PLANNINGMANAGER
coördinator • bouwtechnische interesse (ref 106 305) 

Je wordt een spilfi guur die vanuit de hoofdzetel alle installaties in België en Nederland zal 

plannen en organiseren (7 ploegen, 10 installaties per dag). Hiertoe overleg je dagelijks met de 

productie en heb je veelvuldig klantencontact. Daarnaast zal je optreden als projectcoördinator: 

instructies voor de installateurs, afspraken met leveranciers en onderaannemers, etc 

Profi el: • talentvol organisator met sterk praktisch inzicht • communicatief en klantvriendelijk 

manager • hogere technische opleiding (master of bachelor) • bij voorkeur vertrouwd met 

de bouwsector.

AANKOPER/CALCULATOR
technisch master met groei-ambitie (ref 106 306) 

Je zal je nieuwe projecten technisch analyseren met het oog op een correcte kostprijscalculatie 

en een verdere optimalisering van de productie- en installatiekosten. Daarnaast zal je instaan 

voor alle aankopen: onderdelen, inkopen bij toeleveranciers, raamcontracten, uitbestedingen 

aan onderaannemers, etc. Op termijn word je een “sparring partner” van de directie bij de 

verdere uitbouw van de onderneming

Profi el: • ingenieur gelijkwaardig door ervaring • vlot technisch-praktisch en analytisch inzicht 

• cijfermatig sterk • bij voorkeur vertrouwd met de bouwsector • de ambitie om “rechterhand” 

van de directie te worden.

Dit is wat Publima kan bieden: • cruciale spilfuncties met een grote bedrijfsbetrokkenheid • de 

dynamiek van een expansieve KMO • zichtbare producten met een positieve emotionele factor

• een markteider in telkens nieuwe maatwerkprojecten • een competitief salaris + voordelen.

Check onze 
beurskalender!

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



Service Technieker  (M/V) 

regio Vlaanderen

TAKEN
•  Als service technieker leer je de machines kennen en je krijgt 

hiervoor een interne opleiding. Na deze periode ben je in staat om 
de machines af te stellen en problemen te verhelpen ter plaatse bij 
de klant.

•  Je helpt actief mee met de service afdeling om de verschillende 
machines op te starten.

•  Naast het in dienst stellen van nieuwe machines, reviseer herstel 
je ook tweedehandsmachines en zorg je voor de ombouw van 
bepaalde machines - naargelang de eisen van de klant.

•  Je gaat ter plaatse bij de klant om een diagnose te stellen van de 
machinestoringen - vervolgens ga je de mechanische, elektrische 
of hydraulische storing herstellen.

PROFIEL
U heeft minimaal een van A2 of bacheloropleiding en u bent 
gepassioneerd door het agrarisch milieu en de landbouwtechnieken 
en bent klaar om zowel solo alleen als in team te werken ?U 
bent leergierig en heeft goeie technische en mechanische kennis 
(hydraulisch, elektriciteit, elektronica, pneumatisch) en heeft zin 
om zich op nieuwe technologieën toe te leggen ?U spreekt vlot 
Nederlands en heeft rijbewijs B ? Kennis Frans, Engels of Duits en 
rijbewijs C/CE is een troef. Kom terecht in een dynamisch team dat al 
zijn kennis zal doorgeven.

Wat bieden we? : 
•  U komt terecht in een familiaal bedrijf dat wereldspeler is in de 

landbouwsector.
•  Een mooie verloning, afhankelijk van ervaring. 
•  Maaltijdcheques per gewerkte dag.
•  Alle gereedschappen incl. service wagen worden ter beschikking 

gesteld om in comfortabele omstandigheden te werken. 
•  Continue en kwalitatieve opleiding.

www.grimme.beGRIMME Belgium 
Ovenhoek, 4 - 8800 Roeselare

CONTACTEER ONS

PATRICK DESMYTER

Human Resources
051/26.80.52

talents@grimme.com

@grimmebelgium

Voor Poels West, deel uitmakend van Poels NV,  gevestigd in Moerkerke (Brugge) 
Voor Poels NV,  gevestigd in Zelem (Halen) 

2 x WERFLEIDER / PLOEGBAAS BINNENAFWERKING

www.poelsnv.be 
info@poelsnv.be
www.poelsnv.be 
info@poelsnv.be
www.poelsnv.be 
info@poelsnv.be

Als familiale onderneming vinden we het belangrijk dat je je goed voelt 
binnen onze groep. Teambuildings en overlegmomenten zorgen voor een 
hecht team; opleidingen en doorgroeimogelijkheden zorgen voor een 
“happy you”. Je inzet en enthousiasme belonen we graag met een mooi 
loon en extralegale voordelen. Heb je er zin in gekregen? Stuur ons een mail 
met je cv!

Lemahieu Group is een familiebedrijf dat zich 
focust op de import van hout en platen en de 
bewerking, verduurzaming en brandvertra-
gende behandeling van hout. 

Onderhoudstechnieker Elektromechanica
Ons machinepark met o.a. schaaf-, zaag-, CNC gestuurde 
machines en impregneerstations is het hart van onze 
firma. Hou jij het in topconditie?

Onze ROBOT-Drive 650 en Hundegger schaafmachine 
vormen sinds 2019 de CNC-productieunit. Samen met 
je team zorg je, van ontwerp tot verzending, voor een 
vlotte verwerking van de projecten (bijgebouwen en 
andere houtbouwconstructies).

VACATURES OOSTENDE

Lemahieu Group
Vergunningenstraat 6
8400 Oostende

www.lemahieu.be
059 33 99 99

Coördinator CNC Houtconstructies 

Scan de QR-code voor de volledige 
functie-omschrijving of ga naar  
www.lemahieu.be/jobs

Stuur je cv naar Jaimie Bonjé: 
hr.oostende@lemahieu.be  

Inschrijvingsformulier te bekomen via OCMW Pittem, 
Koolskampstraat 46, 8740 Pittem of via    051/61 00 60 of 
via     info@ocmwpittem.be.
Kandidaturen dienen uiterlijk 14 juli 2022 verstuurd te 
worden aan de personeelsdienst van OCMW Pittem.

OCMW Pittem gaat over tot de aanwerving in 
contractueel verband voor het Woonzorgcentrum 

Sint-Remigius (met werfreserve) van:

Ergotherapeut 
Voltijds (m/v/x) - IFIC 14 Contractueel - loon min. € 2942,37 - max. € 4648,09

 

Zorgkundige
Voltijds (m/v/x) - IFIC 11 Contractueel - loon min. € 2517,50 - max. € 3223,42

 

Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

www.asap.be/nl/jobs/bouw

CHECK:
Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

Zin in een 
TOPJOB IN DE BOUW?



Interesse? Richt je kandidatuur naar offi ce@verdonckbv.be 
Meer info? Jos Verdonck, Personeelspsycholoog,  056 53 11 80

Volg ons opfi www.verdonckbv.be

OPERATIONS MANAGER
people manager • industriële productieprocessen (ref. 54519)

Als operations manager word je de stuwende kracht die coördineert, superviseert en een kwalitatieve output 
faciliteert. Hiertoe hou je een sterke focus op de continue verbetering van en de controle op de productie-
processen. Daarnaast vertoon je als people manager een sterke betrokkenheid bij de werkvloer en onder-
steun je permanent de shiftleaders. Je kan rekenen op een vlotte samenwerking met de R&D, de production 
development (engineering, maintenance & nieuwe implementaties) en de sales. Je rapporteert rechtstreeks 
aan de General Manager.

Profi el: • ingenieur vertrouwd met procesindustrie en industriële toelevering • communicatief manager met 
visie • sterk in teamoverleg en decision making • geboeid door de technologie van innovatieve nicheproducten 
• gedreven voor kwaliteit, procesbewaking en lean management.

Dit is wat Exel kan bieden: • een brede en autonome managementfunctie • een performant team • de dynamiek 
van een KMO in combinatie met de synergievoordelen van een toonaangevende, internationale groep • eigen 
ontwikkelde, specifi eke nicheproducten in nauwe samenwerking met de klant • een attractief salarispakket
(te bespreken) + representatieve bedrijfswagen.

EXEL COMPOSITES nv, met hoofdzetel in Finland, is een
internationale groep en een hoogtechnologisch producent van 
composietprofi elen voor diverse industriële toepassingen. In 
België worden profi elen voor de Europese bouw- en transport-
sector ontwikkeld, gefabriceerd en gecommercialiseerd. Als 
subcon tractor voor toonaangevende Europese klanten zoeken 
wij voor de vestiging in OUDENAARDE (65 wkn) een

Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

B2B ACCOUNT MANAGER
dealernetwerk + projectontwikkeling (ref 44015c) 
In het kader van de familiale opvolging wensen de nieuwe bestuurders het team te versterken 
met een commerciële spilfiguur. Enerzijds zal je instaan voor de follow-up van de retail- klanten en 
anderzijds voor de verdere uitbouw van de projectmarkt (hotels, vakantiehuizen, ….). Je job omvat 
aldus zowel relatiebeheer (retail) als actieve netwerking en prospectie bij projectontwikkelaars. 
Tevens word je nauw betrokken bij de praktische marketing en de verdere ontwikkeling van de 
commerciële strategie.

Duvatex zoekt: • gedreven commercieel talent met minstens initiële verkoopervaring • bachelor 
of master • leergierig, empathisch en autonoom persoon • resultaatgericht netwerker met 
winnersmentaliteit • interesse voor interieur en projectontwikkeling.

Duvatex biedt jou: • een uitdagende verkoopfunctie met een nauwe betrokkenheid bij 
het verkoopbeleid • een jonge, dynamische teamspirit • korte communicatiekanalen • een 
gezonde familiale KMO die investeert in mensen o.a. opleiding, functieverruiming, ... • talrijke 

toonaangevende referenties in België en Nederland • een competitief salarispakket + 
representatieve bedrijfswagen.

Interesse? office@verdonckbv.be 

DUVATEX GROUP is een gespecialiseerd producent van slaapcomfort, vooral gekend als 
marktleider in babymatrassen. In België en Nederland zijn wij actief in drie niches, nl. de retail, 
de medische sector en de projectmarkt (interieur, toerisme, ….). Voor de hoofdzetel in VICHTE 
zoeken wij een:

Interesse? office@verdonckbv.be  
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57 

Volg ons op fi www.verdonckbv.be

Maak het verschil
Deltagroep is het samenwerkingsverband van de vzw’s De 
Kringloopwinkel Deltagroep, Constructief en Mobiel. 

Onze producten en diensten zorgen actief voor een meer 
duurzame leefomgeving. We verkleinen de afstand tussen de 
arbeidsmarkt en onze medewerkers, dankzij opleiding en begeleid 
werk. 

Zo bestrijden we kansarmoede, we versterken het sociaal weefsel, 
en dragen bij tot een betere samenleving.

Wil je mee het verschil maken?
Meer info over deze vacatures op www.deltagroep.be
Solliciteer via vacature@deltagroep.be

VERANTWOORDELIJKE IT & DIGITALISERING

MEDEWERKER PERSONEELSADMINISTRATIE

WERKLEIDER KRINGLOOPWINKEL

ASSISTENT WERKLEIDER KRINGLOOPWINKEL

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

FOOD TECHNOLOGIST ir./ing
(junior) developer in voedingsontwikkeling (ref. 86204)

Na een grondige interne opleiding zal je mede verantwoordelijk zijn voor: • de ontwikkeling 
van nieuwe producten i.f.v. specifi eke klantenvragen • het up-to-date houden van specifi ca-
ties i.f.v. evoluerende wetgeving • het grondsto� enbeheer • het overleg met de productie • de 
continue verbreding van onze knowhow op vlak van ingrediënten, smaken en wetenschappelijke 
ontwikkelingsprocessen.

Profi el: • leergierig bio- of industrieel ingenieur die zich als expert wil vervolmaken • creatief en 
gepassioneerd door voedselbereiding en smaakbeleving • een analytische, systematische en 
gedreven aanpak • een gedegen basisopleiding in microbiologie en (organische) chemie.

Aanbod: • een volledige interne opleiding • een groeifunctie in R&D • een  aantrekkelijke team-
spirit • een solide en service gerichte KMO • een 4-de generatiebedrijf met een unieke knowhow 
en marktpositie • competitieve salarisvoorwaarden.

FLANDOR FLAVOURS en FLANDRIA FOODS 
vormen samen een familiale KMO gevestigd in 

ZULTE. Wij zijn een gespecialiseerd producent en 

toeleverancier voor enerzijds de voedingsindustrie
(smaaksto� en) en anderzijds catering-, grootkeuken-
en traiteurzaken (soepen, sauzen, …). Voor verdere 

uitbreiding zoeken wij een

www.flandorflavours.be

Ellestraat 83 A - 8550 Zwevegem

Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

Schrijnwerker/ plaatser
Met ruime ervaring, (of volledige ploeg) 

•  Job met vast contract en goede verloning
• Afwisselende job
• Familiebedrijf in volle groei 

Interesse? 
info@schrijnwerkerij-deconinck.be
056/75.57.46

We are carpets.

ITC Tielt zoekt 14 techniekers

Kom bij ons als 
storingstechnieker, onderhoudstechnieker of project technieker

om de groei van ons team te verzekeren

Werk in (dag)ploeg of in het weekend

Solliciteer nu op wearecarpets.com
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