
KU Leuven. Inspiring the outstanding.

Haal jij er mee alles uit?
Start bij KU Leuven kuleuvencareers.be

Met een job bij KU Leuven
Het Belgische weer hebben we helaas niet onder controle. Wat we je wél kunnen 
bieden is een stralende job. Als één groot team van meer dan 13.000 collega’s laten 
we elke dag zien waar onze universiteit voor staat: vanuit onderwijs, onderzoek of 
ondersteuning. Over heel Vlaanderen – en ver daarbuiten. Inspiring the outstanding, 
daar gaan we voor. Elke dag.

DE ZOMER
IS IN ’T LAND.
TIJD OM TE
STRALEN.



Scan de QR-codes voor meer info, 
je vindt alle vacatures ook terug op kuleuvencareers.be

Beleid en beheer
Stafmedewerker Alumnirelaties

Met een diploma op zak stappen KU Leuven-alumni de wereld in. 
Aan KU Leuven houden we graag contact met hen. Wil je graag 
meewerken aan het versterken van de wereldwijde community 
van KU Leuven-alumni? 

Stafmedewerker Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen
Onze faculteit zoekt een administratieve medewerker die van 
aanpakken weet. Je komt terecht in één van de ondersteunende 
teams van een omvangrijke en gedreven faculteit met een groot 
hart voor (internationale) studenten en medewerkers.

Communicatie & PR
Stafmedewerker communicatie

Wetenschap staat niet op zichzelf. Om onze innovatieve 
verwezenlijkingen uit te dragen, hebben we jou nodig! Klaar om 
mee het verschil te maken!

Facultaire communicatie- en eventcoördinator voor nieuwe dienst
Gemotiveerd en gedreven om voor de Faculteit 
Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen 
een nieuwe Dienst Communicatie en Events te coördineren? 
Grijp je kans en solliciteer voor deze uitdagende functie.

Finance en administratie
Financieel beheerder internationale onderzoeksprojecten

Word je gedreven door een passie voor cijfers en het verstrekken 
van gespecialiseerd financieel advies? Heb je zin om je financiële 
kennis en expertise in te zetten ter ondersteuning van onderzoek?

Management Assistent Goederenrecht en Rechtsmethodiek
Wij zijn op zoek naar een management assistent om een 
dynamische groep van jonge onderzoekers in een heel breed 
onderzoeksdomein gaande van duurzaam vastgoed, dierenwelzijn, 
kunstrecht, AI te ondersteunen met een gevarieerd takenpakket. 

Ben je op zoek naar een fijne werkomgeving met voldoende uitdagingen en 
verantwoordelijkheid? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Administratief medewerker Groep Biomedische Wetenschappen
Wil jij bijdragen aan het biomedisch onderzoek en onderwijs 
van morgen? Lees dan zeker verder en spring aan boord 
van ons team!

Administratief medewerker
Ben jij een administratieve duizendpoot die graag 
hands-on werk combineert met stipte administratie? 
Droom je er van terecht te komen in een fijne organisatie 
waar je kansen krijgt om te groeien en te leren? 

Bezorg ons dan vandaag nog je kandidatuur. Tot binnenkort!

Administratief medewerker � nance & controlling
KU Leuven Research & Development slaat een brug 
tussen wetenschap, bedrijfswereld en maatschappij. 
Heb jij een neus voor administratie & interesse in finance? 
Maak dan samen met ons het verschil! 

HR
Dossierbeheerder Salarisadministratie

Ben jij sterk in administratie en word je geprikkeld door 
een correcte en tijdige loonverwerking dan ben jij mogelijks 
de kandidaat naar wie we op zoek zijn. Wil je bovendien 
de kans krijgen om te groeien en te leren binnen een 

boeiende omgeving die KU Leuven ongetwijfeld is, bezorg ons dan 
vandaag nog jouw kandidatuur. 

Payroll expert
Ben jij een payroll expert (in spé)? Wij zijn op zoek naar een toffe 
collega die hands-on werk graag combineert met het uitspitten 
van complexe regelgeving en mee zijn/haar stempel wil drukken 
op de payroll en postpay processen van KU Leuven. 

Expert met passie voor veelzijdige en dynamische HR-administratie
Ben jij een HR-expert? Wij zijn op zoek naar een collega met een 
passie voor HR die aan een dynamische en internationaal 
gerichte faculteit ervoor zorgt dat alle medewerkers kunnen 
rekenen op de beste administratieve HR-omkadering en op 

professioneel advies. 

MET WELKE JOB 
CREËER JIJ 
MEE IMPACT?
Op het strand, in de tuin of op de trein. Neem even de tijd om te grasduinen 
in onze talrijke vacatures. HR,  ICT, Communicatie of Finance, … 
Onze verschillende afdelingen zijn op zoek naar straff e collega’s zoals jij 
om onderwijs op topniveau mogelijk te maken. 



ICT
Systeem Ingenieur - Linux / Windows Server

Zin om mee samen te werken met top onderzoekers 
in een hoog technologische biomedische omgeving?

ICTS zoekt enthousiaste IT-collega's
Wil je je eerste professionele stap zetten of kan je al een 
mooi gevulde rugzak met professionele ervaring meebrengen? 
Wij verwelkomen enthousiaste medewerkers van alle 
ervaringsniveaus in een omgeving met ondersteuning en 

ruimte om continu te kunnen bijleren.

(trainee) Software architect voor de webomgeving
Wil je de technische componenten van een grote 
diverse webomgeving mee beheren en uitbouwen? 
Dan ben jij bij ICTS op de juiste plaats.

Full stack Java architect-developer
Gedreven door blended learning? De huidige trend 
naar meer ‘blended learning’, waarbij on-campus en 
online leren nauwer met mekaar worden verweven, 
is een belangrijke drijfveer voor de evolutie van Toledo, 

ons online leerplatform van de Associatie KU Leuven.

Helpdeskmedewerker
Wil je studenten, professoren en andere KU Leuven-
medewerkers helpen met hun kleine en grote IT-problemen? 
Dan verwelkomen wij je graag bij ICTS, de centrale 
informaticadienst van KU Leuven.

IT Service ondersteuner PC-klassen
IT is je passie? Met een glimlach door het leven je leuze. 
En studenten, professoren helpen met hun IT-problemen.  
Dat is gewoon zuurstof voor je. 

Enthousiaste teamleden voor onze SAP teams
Wil je onze SAP S/4HANA omgeving samen met ons verder 
uitbouwen? We zijn zowel op zoek naar systeembeheerders, 
developers, analisten als all-rounders om onze teams, samen 
goed voor meer dan 90 SAP professionals, te versterken.

Sharepoint M365 Cloud ontwikkelaar
Wil je mee een SharePoint-omgeving uitwerken waarmee 
duizenden mensen hun informatie wereldkundig kunnen maken?

M365 Cloud beheerder
IT in het algemeen, maar videoconferencing en groupware 
in het bijzonder interesseren je mateloos. Je wilt jezelf ontplooien 
in een ICT-organisatie waar innovatie en toptechnologie 
sleutelbegrippen zijn.

KU Leuven. Inspiring the outstanding.

Smelt weg voor onze talrijke vacatures op kuleuvencareers.be



KU Leuven. Inspiring the outstanding.

EN JE ZAG  
NOG NIET ALLES
RDM software engineer

Bouw mee aan een Research Data Management (RDM)  
oplossing voor KU Leuven. We zijn op zoek naar een  
collega met een passie voor de technische omgeving  
waarin hij/zij zich zal kunnen bewijzen.

Research Data Management consultant
Je wil een job binnen IT en voor onderzoekers? Als kenner  
van de RDM tools ga je in gesprek met de onderzoekers  
die een oplossing zoeken voor hun RDM workflows. Daarenboven 
ben je in staat regels te programmeren in de omgevingen  

zodat de onderzoeker deze kunnen gebruiken op een optimale manier.

Systeemingenieurs Beveiliging
Droom je ervan om je IT-competenties toe te passen als 
beveiligingsingenieur in een uitdagende organisatie? Wil je je 
steentje bijdragen om de veiligheid van IT-systemen naar een 
hoger peil te tillen bij de grootste universiteit van Vlaanderen? 

Ontdek je met plezier nieuwe technologieën en is bijleren voor jou even 
vanzelfsprekend als eten en drinken? Dan word jij misschien wel onze 
nieuwe collega.

Onderwijsondersteuner met focus op kennisclipstudio,  
campus Kulak Kortrijk

Wil je meebouwen aan toekomstgericht onderwijs en  
hierbij je pedagogische vaardigheden inzetten?  
Dan verwelkomen we je graag op onze interdisciplinaire  
campus in Kortrijk als onderwijsondersteuner bij de  

verdere uitbouw van onze kennisclipstudio.

Specialist educatieve technologie Kulak
Heb je een passie voor IT en educatieve technologie, 
gecombineerd met een interesse in videocreatie en -verwerking, 
of wil je daar in groeien? Dan ben jij onze geschikte kandidaat. 
Bezorg ons vandaag nog jouw kandidatuur.

Projectmanager ICT
Studentenvoorziening zoekt enthousiaste ICT projectmanager. 
Werk je graag mee aan vernieuwing die ertoe doet? Zie je de 
mogelijkheden van technologie voor de verbetering van 
dienstverlening aan studenten? Vind je het belangrijk om te 

werken in een klantgerichte organisatie? Dan is deze functie, op het 
raakvlak tussen kwaliteitswerking en IT, jouw droomjob!

Onderwijs en studenten
International Master’s Programmacoördinator

Gemotiveerd om de Faculteit Rechtsgeleerdheid en 
Criminologische Wetenschappen nog meer op de internationale 
kaart te zetten? Als programmacoördinator van het internationaal 
Masters’ programma draag je met je expertise bij aan de 

ontwikkeling en vormgeving van de facultaire internationalisering en aan de 
begeleiding van deze internationale studenten.

Verantwoordelijke uitbouw en beheer ontmoetingsruimten voor 
studenten

Wil jij meebouwen aan een levendige leef-en leeromgeving voor 
studenten? Wil je bijdragen aan de uitbouw van hotspots voor 
ontmoeting en sociale cohesie binnen KU Leuven? Ben je een 
geboren projectmanager die graag samenwerkt in een ruim 

netwerk? Dan is deze boeiende job misschien iets voor jou.

Directeur Kinderdagverblijven
Kan jij mensen inspireren en motiveren? En ben je klaar om een 
kwalitatieve kinderdagopvang te garanderen en uit te bouwen? 
Dan ben jij de directeur die we zoeken!

Departementaal Beheerder Departement Natuurkunde en 
Sterrenkunde

Met je talent als leidinggevende en je feeling voor onderzoek  
zet je beleid om in concrete acties. Je bouwt mee aan een 
maatschappelijk relevante onderzoeksomgeving op nationaal, 
Europees en mondiaal vlak.

Onderzoek en labo
Laboratoriumtechnoloog onderwijs en onderzoek

Heb je een passie voor biomedische laboratoriumtechnieken? 
Droom je van een dynamische job in een onderwijs- en 
onderzoeksomgeving? Dan ben jij misschien wel de geknipte 
medewerker die we zoeken aan de Faculteit Geneeskunde van 

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk.

Projectingenieur, -manager en Laborant Spatial Biology
Spatial biology is een revolutionair opkomend veld waarmee 
onderzoekers cellen kunnen bestuderen in 2D- of 3D-context.  
Wil je mee de cellulaire werking van organen en ontstaans-
mechanismen van ziekten ontrafelen? Wij zoeken een 

Projectingenieur, -manager en een Laborant in een nieuw geautomatiseerd 
labo als onderdeel van het KU Leuven Instituut voor Single Cell Omics 
(LISCO).

Klinisch laborant
Help mee aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Techniek
Coördinator logistieke projecten

Help je mee met het continu verbeteren van de logistieke 
processen binnen de KU Leuven? Je definieert en realiseert 
projecten binnen onze kernactiviteiten: postbedeling, verzending 
en expeditie, magazijnbeheer, transport, uitleengoederen, 

werkkledij, drukwerk, afvalophaling en mobiliteit van ons wagenpark en 
alternatieve vervoersmiddelen. Variatie troef!

Bachelors en ingenieurs elektrotechniek voor duurzame  
KU Leuven-installaties

Bouw je loopbaan uit binnen de Technische Diensten!  
Als ingenieur exploitatie elektrotechnieken ligt je focus  
op het uitwerken van onderhoudsstrategieën en voorstellen  
om in te spelen op veranderende wetgeving. Als projectingenieur 

of ontwerper van elektrotechnische installaties bouw je mee aan een 
duurzame en innovatieve universiteit door het ontwerpen, opstarten, 
begeleiden en afwerken van elektrotechnische installaties. Kom jij ons  
team versterken? 

Start bij KU Leuven kuleuvencareers.be



Ben je geïnteresseerd?  
Contacteer Maurice Gorissen op   
+32 471 37 53 19  of  Maurice.Gorissen@Itzu.eu

Master in psychologie, met een sterke interesse in  
de people side of business?

Ontdek wat deze job  
 te bieden heeft.

www.itzuselect.eu

powered by itzu

CPM - HR MANAGEMENT GENT ZOEKT
HR CONSULTANT (ASSESSMENT-FOCUS)

Als HR consultant en assessor begeleid je onze klanten en 
kandidaten om de juiste keuze te maken op het vlak van 
aanwerving, talentontwikkeling en loopbaan.  

NIET-FAMILIALE CEO 
Peoplemanager met hands-onmentaliteit en sterke strategische visie 
De uitdaging: • In samenwerking met de familie verantwoordelijk voor het ontwikkelen, 
implementeren en bewaken van de visie en strategie, met het oog op het verzilveren van de 
continuïteit en de marktpositie van het bedrijf • Optimaliseren en implementeren van digitale 
systemen, processen en nieuwe procedures • Dagelijkse operationele verantwoordelijkheid en 
voorbeeldfunctie met focus op de verdere structurering van de interne werking • Vanuit een 
helikopterview stimuleren van overleg en samenwerking over de afdelingen heen • Fungeren 
als vertrouwenspersoon en aanspreekpunt voor klanten, leveranciers, medewerkers en andere 
stakeholders om langetermijnrelaties te bestendigen • Opvolgen van trends in de markt en 
detecteren van opportuniteiten • Verantwoordelijk voor het opstellen en goed beheren van de 
budgetten • Leiding en richting geven aan het managementteam en rapporteren aan de eigenaars

De perfecte match: • Master werk- en denkniveau met goed begrip van de bouw- en 
projectmarkt • Min. 5 jaar relevante ervaring in een eindverantwoordelijke rol • Ervaring met het 
uitbouwen van een langetermijnvisie en strategie • Charismatisch leider en bruggenbouwer die 
mensen weet te inspireren en te enthousiasmeren, rekening houdend met het DNA van het bedrijf 
• Klantgericht, pragmatisch en geboren organisator • Kritisch en ondernemend met het oog op 
continue verbetering

Het aanbod: • Familiale onderneming waar waarden zoals collegialiteit, passie voor het vak, 
engagement en respect hoog staan aangeschreven • Uitdagende en verantwoordelijke rol 
• Aantrekkelijk salarispakket met mogelijkheid om vanuit een managementvennootschap 
te werken

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Liesbeth Vandenrijt op 011 30 35 00               www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien?  Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. 
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking
Afwerkingsbedrijf Baens is een 
gevestigde waarde in de sector van 
binnen-en buitenschrijnwerk en 
totale interieurafwerking. Vanuit haar 
vestiging in Kinrooi realiseert Baens 
als familiebedrijf met 52 toegewijde 
medewerkers een jaaromzet van 
10 miljoen euro. Het cliënteel bestaat 
zowel uit particuliere opdrachtgevers 
(interieurwerken, ramen en deuren) 
als uit projectontwikkelaars (afbouw). 
Sinds 2018 behoort schildersbedrijf 
P&S ook tot de groep, waardoor ze met 
vereende krachten alle totaalprojecten 
aankunnen, van de inrichting van 
woningen en winkelruimten tot 
horecazaken en kantoren. De kracht van 
Baens: een familiale sfeer die borg staat 
voor gemotiveerde medewerkers, die 
op hun beurt zorgen voor kwaliteitsvol 
maatwerk en tevreden klanten. Om 
de continuïteit te garanderen, zijn wij 
momenteel voor hen op zoek naar een: 

 www.baensafw.be
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Financieel Manager
Coachende teamverantwoordelijke die vanuit financieel  
oogpunt een klantgerichte en kwaliteitsvolle omgeving 
creëert en coördineert

Bedrijfsinfo: Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) 
Oost-Vlaanderen is een eerstelijnsorganisatie. Het is de missie  
van CAW om het welzijn van iedere persoon te versterken, met 
bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. 
CAW vertrekt hierbij vanuit de krachten van de cliënten en 
zet sterk in op samenwerking met zowel collega’s als andere  
organisaties. CAW is momenteel op zoek naar een competente 
(m/v/x): 

Functie: • Vanuit een brede invalshoek denk je na over  
financiële processen en procedures. De meerjarenplannen ver-
taal je naar een pragmatische en kwaliteitsvolle dagelijkse wer- 
king, en een gezond financieel beheer • Je houdt een scherp oog 
op de complexe geldstromen, risicospreiding, kostenverreke- 
ning en prestaties • Je houdt ervan om inzichtelijke en degelijke  
analyses en rapporteringen op te maken. Je responsabiliseert 
de organisatie qua werkingsmiddelen. Je denkt mee rond in-
vesteringsplannen en veranderende behoeftes en noden • Je 
bent het aanspreekpunt voor je competente medewerkers die 
verspreid werken over de provincie. Je weet nog méér uit de 
talenten van je team te halen. 
Profiel: • Je denkvermogen situeert zich op masterniveau, 
vanuit een diploma in een economische of financiële richting. 
Je ervaring toont je sterkte in financiële analyses aan, maar 
ook je leidinggevende capaciteiten. Ervaring met vzw-werking, 

overheidsopdrachten en/of de welzijnssector is zeker een troef 
• Je kan vanuit een scherpe analyse aansturen op de juiste  
resultaten en procesverbeteringen. Naast visievorming weet 
je een goede balans te vinden tussen denken en doen. Je 
handelt vanuit een helikoptervisie, maar zit ook zelf aan 
het stuur • Met een motiverende leiderschapsstijl til je je 
team naar een hoger niveau. Je inspireert je medewerkers, 
stimuleert verandering en bevordert samenwerking. Je staat 
voor aanwezigheid, bereikbaarheid, overleg en coördinatie  
• Je bent kritisch, proactief en vertrouwd met projectwerk. 

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer Lies Allegaert op 
+32 9 242 53 28.
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