
Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Testen van technische functionaliteiten van nieuwe machines en kalibreren op maat van de klant
2. Regelen van verpakking en verzending, inclusief bijbehorende administratie 
3. Instaan voor onderhoud en upgrade van machines
4. Oplossen van aftersalesvragen van klanten, agenten/distributeurs en servicetechniekers bij 

installatie of storingen
5. Samenwerken met het engineering- en contractingteam, bv. meeontwerpen van nieuwe machines

Analytisch Leerbereid Problem-
solver

AFTERSALES ENGINEER

Ervaring met 
servomotoren 

Engels is een 
must  

Bereid om 
occasioneel te reizen 

XPLORE INSTRUMENTS BV, opgericht in 2014, is een sterk groeiend bedrijf dat precisie-instrumenten, zoals 
microcompounders, spuitgietmachines, fi ber- en fi lmapparatuur, ontwikkelt, produceert en vermarkt 
voor o.a. universiteiten, hogescholen en labo’s van grote bedrijven. XPLORE onderscheidt zich door zijn 
innovatieve karakter, gunstige prijs-kwaliteitverhouding en het vermogen om door nauwe samenwerking 
met klanten oplossingen op maat aan te bieden. Dankzij de instrumenten van XPLORE kunnen leidende 
R&D-faciliteiten wereldwijd ontwikkeltijden verkorten, kosten verlagen en meer doorbraken realiseren in 
materiaaltoepassingen, hotmeltextrusie en shapingtechnologieën. Zo leveren ze een grote bijdrage aan 
innovatie in polymeeronderzoek en de ontwikkeling van geneesmiddelen. 

Wat heeft XPLORE u concreet te bieden?

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Peter Vleeschouwers op 089 30 55 11 of 0479 29 74 75
op zaterdag tussen 10 en 12 u., zondag tussen 18 en 20 u., 
tijdens de kantooruren en ‘s avonds tussen 19 en 20 u.

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be
Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Aanwerving exclusief 
begeleid door 

9 medewerkersSittard 7,5 miljoen euro 
omzet www.xplore-together.com

Ba of tso elektromechanica/
elektronica of MBO+

Innovatief en 
internationaal 
georiënteerd 
bedrijf

Open, dynamische 
werksfeer in een 
multifunctioneel 
team

Uitstekend 
arbeidsvoor-
waardenpakket

Uitgebreide 
inhouse 
training

ADVISEUR STRATEGIE

Visit Limburg is een marketingorganisatie die instaat voor de ondersteuning van Visit Limburg is een marketingorganisatie die instaat voor de ondersteuning van 
het toerisme in Limburg. Een enthousiast team werkt samen met de Limburgse het toerisme in Limburg. Een enthousiast team werkt samen met de Limburgse 
steden, gemeenten en ondernemers uit de vrijetijdseconomie om Limburg als steden, gemeenten en ondernemers uit de vrijetijdseconomie om Limburg als 
een kwaliteitsvol, attractief en duurzaam toeristisch product te ontwikkelen en te een kwaliteitsvol, attractief en duurzaam toeristisch product te ontwikkelen en te 
promoten. Wij zoeken jou!promoten. Wij zoeken jou!

WIL JIJ MEEBOUWEN AAN HET TOERISME VAN MORGEN?

Opdrachten en takenOpdrachten en taken
• Je analyseert rapporten van diverse 
 onderzoeksinstellingen aangaande micro 
 en macro tendensen in de brede vrije- 
 tijdseconomie.

• Je verdiept je in relevante kwesties zoals  
 sociale, maatschappelijke, economische 
 en industriële ontwikkelingen, klant- 
 verwachtingen, dienstverlening, etc...  
 om inhoudelijk input te kunnen leveren.

• Je zet een langetermijnstrategie uit en  
 bewaakt deze.

• Je licht deze strategie toe aan de 
 diverse interne en externe stakeholders 
 en aan de Raad van Bestuur. Helder en 
 bevlogen communiceren op alle niveaus  
 is dan ook een van je sterke troeven. 

• Je hebt een goede pen en bent in staat  
 om snel en inspirerend te schrijven.

Visit Limburg biedt Visit Limburg biedt 
een dynamische werkomgeving in een jong 
team, flexibele werkuren met aandacht 
voor work-life balance, een competitief 
loon, aangevuld met extralegale voordelen 
zoals maaltijdcheques, een groeps- en 
hospitalisatieverzekering.

Geïnteresseerd?Geïnteresseerd?  
Stuur jouw uitgebreide motivatie-
brief en cv voor 11 juli aan  
natascha.klaps@limburg.be

Meer info of solliciteren? 
www.visitlimburg.be/jobs

Vacatures Hogeschool PXL

WE ZOEKEN 3 STAFMEDEWERKERS:
• STUDIEBEGELEIDING EN -VOORTGANG
• ONDERWIJSONDERSTEUNER
• ONDERWIJS- EN KWALITEITSZORG
 
LAST CALL: 
ONTDEK ONS VOLLEDIG AANBOD 
ONDERWIJS- EN ONDERZOEKS-
FUNCTIES VOOR ACADEMIEJAAR 
2022-2023 OP WWW.PXL.BE/JOBS

Vacatures Hogeschool PXL

WE ZOEKEN 3 
STAFMEDEWERKERS:

• STUDIEBEGELEIDING  
EN -VOORTGANG

• ONDERWIJSONDERSTEUNER

• ONDERWIJS- EN  
KWALITEITSZORG

LAST CALL: 
ontdek ons volledig aanbod 
onderwijs- en onderzoeks functies 
voor academiejaar 2022-2023 
op www.pxl.be/jobs

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



Aanwerving  
exclusief  

begeleid door 

INVENTORY MANAGEMENT SPECIALIST
Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

1. Analyseren van de huidige processen op het vlak van planning en voorraadbeheer
2. Nemen van initiatieven voor optimalisatie en ze vertalen naar uitvoerbare projecten
3. Instaan voor de implementatie van deze verbeterprojecten
4. Volgen van training als key user van de software Global Inventory Management, begrijpen van en verdiepen in de tool
5. Samenwerken met de teamleden en de masterdataspecialist (back-up)
6. Volgen van de nieuwste technieken en trends en deze toepassen in adviezen

Hogere opleiding  
(bv. ing, handelsir, econ,  

wetensch ...)

Ervaring met planning, logistiek, 
productie, transport, supply  

chain management

Pragmatisch Analytisch Resultaat-
gerichtHelikopterview

De Zweedse multinational ATLAS COPCO biedt 
zijn klanten in 180 landen industriële oplossin-
gen die enerzijds hun productiviteit verhogen en 
anderzijds hun kosten én CO

2
-uitstoot verlagen. 

Zo zijn klanten in staat om te groeien en wordt 
tegelijkertijd een maatschappelijke meerwaarde 
gecreëerd. In België heeft Atlas Copco vestigin-
gen in Wilrijk, Boom, Overijse en Hoeselt. 

Naast het wereldwijde distributiecentrum 
bevindt zich in Hoeselt ook de recente en zeer 
snel groeiende Business Unit Vacuum 
Techniques (VT). Het gaat hier om vacuüm-
systemen die onder meer gebruikt worden in 
de halfgeleiderindustrie (bv. in cleanrooms).

Voor deze booming business zoeken we een: 

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be
Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Wat heeft ATLAS COPCO u concreet te bieden?

2d/week 
telewerk 

Zeer goede 
kennis Excel

Kennis 
Nederlands/Engels

Notie van SAP

www.atlascopco.com

40.000 
werknemers 

Hoeselt

1873/1991

Oppervlakte warehouse: 
31.000 m2

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Peter Vleeschouwers op 089 30 55 11 of 0479 29 74 75 op zaterdag 
tussen 10 en 12 u., zondag tussen 18 en 20 u., tijdens de kantooruren 
en ‘s avonds tussen 19 en 20 u.

Vrijheid Zweedse  
cultuur

Inbreng 
leidt  
tot impact

Interna-
tionale 
collega’s

Continue 
competentie- 
ontwikkeling

Wat heeft ROOFTG u concreet te bieden?

Internationaal 
bedrijf in 
expansie

Doorgroei-
mogelijkheden

PRODUCTIEPLANNERSUPPLY CHAIN MANAGER
Functie en verantwoordelijkhedenFunctie en verantwoordelijkheden

1. Opstellen van efficiënte weekplanningen op basis van de forecast 
en klantenorders van 6 productielijnen 

2. Tactisch plannen op middellange termijn (10-16 weken)
3. Dagelijks opvolgen van productie en planning halffabricaten
4. Dagelijks deelnemen aan het productieoverleg
5. Bepalen van de juiste voorraadniveaus in functie van 

servicelevels
6. Fungeren als spilfiguur tussen logistiek, productie en customer 

service en occasioneel als back-up van aankoop

1. Opzetten van een kostenefficiënte capaciteitsplanning, zowel voor 
eindproducten als voor halffabricaten

2. Optimaliseren van logistieke processen, beheren van stock en 
transportplanning

3. Uitsturen van prijsaanvragen, onderhandelen en aankopen van 
grondstoffen, halffabricaten en verpakkingsmaterialen 

4. Aansturen van de afdelingen inkomende en uitgaande logistiek, 
supply chain (planning en aankoop), customer service en masterdata 
(+/- 15 p.)

5. Actieve deelname aan de implementatie van een nieuw ERP-systeem 
(in aanvangsperiode)

Ma/Ing of ba met ervaring in 
industriële omgeving

Ba logistiek/bedrijfsbeheer of 
gelijkwaardig door ervaring

Ervaring in (complexe) 
productieomgeving, automotive...

Gewenste kwalifi catiesGewenste kwalifi caties

Kennis WMS/
ERP/SAP

MS Office/ERP 
en/of 

planningstool

DiplomatischHelikopter-
view

Samen-
werken ProactiefZelfstandig 

werken
Oplossings-

gericht

ROOFTG EUROPE (ROOF Tile Group) maakt 
deel uit van de internationale IKO Group 
(Canada), die zich met 34 bedrijven wereld-
wijd specialiseert in dak- en waterdichtings-
producten. ROOFTG overkoepelt de bedrijven 
(in België, Nieuw-Zeeland en de Verenigde 
Staten) waar de productie van lichte en duur-
zame dakmaterialen plaatsvindt. De ontwik-
kelde producten worden geperst uit hoog-
waardig staal, beschermd met een antiroest-
laag en afgewerkt met granulaat, matte of 
blinkende verf. Het uitgebreide aanbod aan 
kleuren en granulaten, gekoppeld aan een 
flexibele productie, zorgt voor producten op 
maat volgens de wens van de klant. In 
Tongeren bevindt zich de productieplant van 
ROOFTG EUROPE, waar onlangs 2 nieuwe 
productie lijnen werden geïnstalleerd. In het 
kader van de invoering van een nieuw ERP-
systeem zoeken we een:

www.rooftg.com

Tongeren:
120 medewerkers 
IKO Group:
3500 medewerkers

Tongeren

JD Edwards

Gevarieerd 
salarispakket

Maakindustrie

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be
Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Goede work- 
lifebalance, 
glijuren

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Peter Vleeschouwers op 089 30 55 11 of 0479 29 74 75 op zaterdag
tussen 10 en 12 u., zondag tussen 18 en 20 u., tijdens de kantooruren
en ‘s avonds tussen 19 en 20 u.

Stad Genk als werkgever selecteert op 
basis van je competenties, niet op basis van 
leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof 
of handicap.

STAD & OCMW  
GENK

Heb jij zin in een nieuwe uitdaging?
We zijn op zoek naar collega’s voor de stad en OCMW Genk

COÖRDINATOR DIERENWELZIJN EN  
KLIMAATPROJECTEN 
Graad Bv – voltijds – werving – solliciteren kan tot en met 
4/07/2022
Stad en OCMW Genk vormen samen het moderne, dynamische en 
ambitieuze bestuur van een fascinerende, kleurrijke stad die constant 
evolueert, nieuwe plannen realiseert en altijd naar de toekomst kijkt. Werken 
bij ons betekent werken in een grote organisatie met meer dan 1000 
collega’s, actief in een brede waaier aan functies. Stap je in ons verhaal, dan 
ga je voor een boeiende loopbaan met veel mogelijkheden en interessante 
arbeidsvoorwaarden.

DE UITDAGING
Als coördinator dierenwelzijn en klimaatprojecten heb je een gevarieerd takenpakket. Je 
coördineert het dierenwelzijnsbeleid van de stad in nauw overleg met alle betrokken partners en 
je realiseert zelf ook acties op het terrein ter bevordering van het dierenwelzijn. Je coördineert de 
rattenbestrijding, de sterilisatie van zwerfkatten en de aanpak van verwilderde stadsduiven. Je 
ondersteunt de technische diensten bij de realisatie van projecten die het klimaat ten goede komen 
(rond bvb. ontharding en vergroening). Last but not least geef je groentechnische ondersteuning 
aan de uitvoerende diensten, zoals bvb. bij de verdere uitbouw van het GIS beheersysteem.
Je hebt bij voorkeur een bacheloropleiding in groenmanagement of milieubeheer, je hebt een breed 
interessegebied en zin voor initiatief, je bent praktijkgericht en je kan mensen enthousiasmeren.

DE PERFECTE MATCH
Bij werving:
• Je behaalde een bachelor/diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld; 

en beschikt over minstens 2 jaar relevante ervaring;
• Je hebt een uitgesproken (aantoonbare) affiniteit met een en/of meer domeinen van deze functie en 

je wilt je steeds verdiepen en groeien in alle domeinen.
• Bij projecten neem je vaak het voortouw en je weet de diverse betrokkenen geëngageerd te 

houden. 
• Je maakt concrete afspraken met alle betrokkenen gericht op het bereiken van de vooropgestelde 

doelstellingen en weet hierbij het overzicht op het geheel te bewaren.
• Als bruggenbouwer coach en inspireer je anderen om een gezamenlijk resultaat te bereiken;
• Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming en je stimuleert communicatie, zodat alle 

betrokken partijen goed geïnformeerd en betrokken zijn;
• Je kan leiding geven aan een beperkte groep medewerkers;
• Optimaliseren van de interne organisatie, met focus op efficiënte en effectieve klantgerichte 

processen is een van je pijlers;

NOG VRAGEN?
• Over de jobinhoud, raadpleeg de functieomschrijving of contacteer Peter Fabry, diensthoofd 

Groen via tel. 089 65 47 30 of mail naar peter.fabry@genk.be
• Indien je vragen hebt over de selectieprocedure dan kan je terecht bij onze jobmatchers op de 

Dienst Personeel via tel. 089 65 36 00 of mail naar werving@genk.be



De kennismaking
De notaris is een onpartijdige 
en onafhankelijke raadgever 
en vertrouwenspersoon. Je 
kan bij de notaris terecht voor 
deskundig en persoonlijk advies 
over je privé- en professioneel 
leven: bij het oprichten van een 
onderneming, bij het plannen 
van je nalatenschap, wanneer je 
trouwt … 

Voor notaris Dirk Seresia in Pelt 
zijn we op zoek naar een:

 www.seresia.be

JURIST/KANDIDAAT-NOTARIS
Master in de rechten en/of in het notariaat
De uitdaging: • Je behandelt notariële dossiers in alle domeinen waarin het notariaat 
actief is, zodat je een brede kijk krijgt op de talrijke vragen van cliënten • Tot jouw 
takenpakket behoren: vennootschapsakten, successieplanning, basisakten, 
schenkingen, gerechtelijke dossiers, verkoop- en kredietakten • Je behandelt deze 
dossiers van bij de eerste bespreking tot de ondertekening en fi nanciële afhandeling

De perfecte match: • Je behaalde het diploma van master in de rechten en/of master 
in het notariaat • Je werkt nauwgezet en kunt het recht vertalen in gewone mensentaal 
• Bovendien ben je bereid om bij te scholen en bepaalde thema’s uit te diepen • Je 
houdt ervan om complexe situaties te ontleden en creatief, met de bouwstenen van het 
recht, te komen tot heldere oplossingen die zekerheid bieden • Je bent een gedreven 
en gemotiveerde team speler met leidinggevende capaciteiten en zin voor initiatief en 
verantwoordelijkheid • Je bewaart altijd je kalmte en bent stressbestendig • Je kan 
luisteren en je inleven in de zorg en vraag van de cliënt

Het aanbod: • Je komt terecht in een team waarin samenspel belangrijk is en 
iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt • De cliënt met zijn vraag staat centraal: 
cliëntvriendelijkheid wordt hoog in het vaandel gedragen

Klaar om te groeien?
Stuur je sollicitatiebrief met cv naar Notaris Dirk Seresia, 
J. De Vriendtstraat 23, 3900 Pelt of mail naar dirk.seresia@belnot.be.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

www.motmansenpartners.be  

De kennismaking

Nelissen Steenfabrieken NV werd 
opgericht in 1921. Ze zijn een op 
en top Limburgs familiebedrijf, 
gespecialiseerd in de productie van 
handgevormde gevelstenen. Hun meer 
dan 180 enthousiaste medewerkers 
zetten zich elke dag in om kwalitatieve 
geveloplossingen te bieden. Door 
de opeenvolgende investeringen 
van de laatste 20 jaar beschikken 
ze over een volautomatische en 
computergestuurde productie en rollen 
er jaarlijks 185 miljoen bakstenen van 
de band. Hun gevelstenen zijn gegeerd 
in binnen- en buitenland en worden 
verkocht in meer dan 38 landen. Door 
het constant streven naar kwaliteit 
beschikken ze over CE-, Benor- en 
ISO 9001/14001-certifi caten. Als 
toonaangevende fabrikant ontwikkelen 
ze innovatieve en duurzame oplossingen.
Om hun groei te ondersteunen, zoeken 
wij voor hen een:

 www.nelissen.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Jorinde Gijbels 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.

MANAGER CUSTOMER SERVICE
De uitdaging: • Je maximaliseert de klantentevredenheid door het optimaliseren van de 
communicatie en dienstverlening voor, tijdens en na de aankoop • Je bewaakt het hele proces, 
vanaf de order entry tot en met de afhandeling • Je zorgt ervoor dat alle processen binnen jouw 
afdeling (order entry, voorraadcontrole, administratie, levertijden en ophalingen, exportadministratie, 
zendingen en retours, klachtenbehandeling …) vlot verlopen • Je detecteert mogelijke optimalisaties 
en vertaalt ze naar concrete processen of projecten in lijn met de organisatiestrategie • Je coacht 
een team van 14 medewerkers, verspreid over de sites van Lanaken en Marche-en-Famenne • Je 
zorgt voor een optimale personeelsbezetting (tussen 8 en 18 u.) en een beurtrol in de showroom op 
zaterdag, zodat de operationele werking vlot verloopt en de teamdoelstellingen gerealiseerd worden 
• Je leidt de overschakeling naar een nieuw ERP-pakket (Infor LN) mee in goede banen • Je zetelt 
in het managementteam en rapporteert aan de CEO

De perfecte match: • Hoger diploma met min. 5 jaar relevante leidinggevende ervaring in een 
vergelijkbare rol • Technische kennis is niet vereist, wel interesse om het product en de processen
te leren kennen • Zelfstandige planner • Gedreven, dynamische en stressbestendige teamplayer 
• Inspirerende, overtuigende leider die teams kan bouwen en mensen engageren • Sterk analyti-
sche, procesmatige en strategische denker met zakelijk inzicht • Duidelijke en vlotte communicator, 
met commerciële fl air, zowel in het Nederlands, Frans als Engels • Kennis van het Duits is een troef

Het aanbod: • Je komt terecht in een innovatief, internationaal en groeiend familiebedrijf, met veel 
betrokkenheid, een open cultuur, een warm hart en een luisterend oor • Stabiele omgeving met een 
goed evenwicht tussen werk en privé (40 urenweek, geen collectief verlof), waar de fun factor niet 
vergeten wordt • Zin voor initiatief en verantwoordelijkheidszin worden sterk gewaardeerd

LOGISTIEK MANAGER
Met sterke peopleskills

De uitdaging: • Eindverantwoordelijke voor de afdeling logistiek • Je rapporteert rechtstreeks 
aan de plantmanager en geeft leiding aan een team van 7 bedienden en een 40-tal logistieke 
medewerkers, van magazijniers tot heftruckchau� eurs • Als echte peoplemanager zorg 
je voor een vlotte samenwerking en open communicatie in je team en bij uitbreiding met 
de verschillende departementen • Je zorgt ervoor dat je team de doelstellingen inzake 
productiviteit, veiligheid en kwaliteit behaalt • Je staat in voor een e�  ciënt verloop van de 
dagelijkse operaties en anticipeert op ad-hoccrisissituaties • Je bekijkt voorstellen om de 
performantie te verbeteren en hebt oog voor een veilige werkomgeving • Je draagt ‘operational 
excellence’ hoog in het vaandel en helpt dit mee uitdragen • Je bent het aanspreekpunt van de 
klant voor logistieke vragen

De perfecte match: • Master of gelijkwaardig door ervaring • Leidinggevende ervaring, bij 
voorkeur in een productieomgeving • Vlotte kennis van Nederlands en Engels, basis Duits 
• Ervaring in de automotivesector is een plus • Hands-onmentaliteit en oplossingsgericht 

Het aanbod: • Boeiende en afwisselende rol in een sterk en stabiel Limburgs bedrijf met 
een leuke, no-nonsensewerksfeer • Glijdende werkuren • 6 adv-dagen • Marktconform 
verloningspakket aangevuld met onder andere een bedrijfswagen en tankkaart, maaltijd-
cheques, groeps- en hospitalisatieverzekering … • De kans om jezelf te ontwikkelen met interne 
en externe opleidingen

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Sara Braile op 011 36 10 16                             www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking
De ALRO GROUP is gespecialiseerd in 
het industrieel coaten van kunststof en 
metalen onderdelen voor de auto- en 
vrachtwagenindustrie. Vanuit hun 
vestigingen in België, Nederland en 
Slowakije leveren ze aan klanten in 
West- en Centraal-Europa. Met meer 
dan 1.000 medewerkers en ruim 
20 coatinginstallaties verwerken ze 
dagelijks meer dan 100.000 producten 
in 1.000 verschillende kleuren. 
Ze beschikken over state-of-the-
artproductielijnen, met als belangrijkste 
processen elektrocoaten, natlakken en 
poederlakken. Door ook de processen 
na het coaten voor hun rekening te 
nemen, zoals assemblages, vormen 
ze de ideale schakel in de leverketting 
tussen de fabrikant van de onderdelen 
en de eindklant die ze assembleert op 
de voertuigen.

 www.alro-group.com



De kennismaking

A&M Invest is dé expert in de 
automobielsector. Bij hen leiden 
kennis, ervaring, enthousiasme en 
engagement tot een unieke 
klanten beleving. Persoonlijke service 
en constante kwaliteit staan voorop 
en de behoeften van klanten, 
medewerkers en merken staan 
centraal. A&M Invest, met hoofdzetel 
in Hasselt, is een van de grootste 
dealergroepen in België. De groep 
omvat 33 vestigingen en 58 
showrooms in Limburg, Vlaams-
Brabant en Antwerpen, goed voor 
860 jobs. Vorig jaar verkocht A&M 
Invest meer dan 20.000 nieuwe 
voertuigen. Om het team te 
versterken, zijn wij voor hen op zoek 
naar een:

 www.alwaysmoving.be

PERSONAL ASSISTANT
Geboren organisator en ontzorger

De uitdaging: • Je ondersteunt de CEO-eigenaar op administratief en organisatorisch vlak: 
als zijn rechterhand breng je structuur en overzicht in zijn takenpakket en zorg je voor een vlot 
en e�  ciënt verloop van zijn dagelijkse werkzaamheden • Je staat in voor het beheren van de 
mailbox en agenda, het organiseren en voorbereiden van vergaderingen, het notuleren en 
opmaken van verslagen, het intern coördineren en opvolgen van agenda- en actiepunten, het 
plannen van businesstrips en het maken van presentaties • Je gaat vlot om met ad-hocvragen, 
weet de juiste prioriteiten te stellen en brengt de aan jou toebedeelde projecten zelfstandig tot 
een goed einde • Je overlegt dagelijks met de CEO-eigenaar, aan wie je ook rapporteert

De perfecte match: • Master werk- en denkniveau en min. 5 jaar relevante ervaring als Personal 
of Executive Assistant • Je bent matuur, punctueel, discreet, integer en leergierig • Je weet van 
aanpakken en pikt zaken snel op • Als geboren organisator durf je initiatief te nemen en weet je 
prioriteiten te stellen • Je bent een teamplayer, maar je kan ook zelfstandig werken en je beschikt 
over een grote dosis verantwoordelijkheidszin • Je bent een vlotte communicator en spreekt en 
schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels

Het aanbod: • Een toonaangevende organisatie met ambities en groeiplannen • Een forse kmo 
met een informele sfeer, korte communicatielijnen en snelle beslissingsprocessen • Een nieuwe 
rol die je zelf nog mee vorm kan geven • Een aantrekkelijke vergoeding in verhouding met je 
achtergrond en ervaring

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Jorinde Gijbels op 011 30 35 04 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking

Purmo Group is de belangrijkste
producent van radiatoren en
vloerverwarming wereldwijd.
De groep telt 3.300 enthousiaste
medewerkers, die instaan voor
klanten in Europa, China, Japan 
en de VS. Het bedrijf biedt
een totaalassortiment van 
hoog  kwalitatieve verwarmings-
oplossingen: traditionele en
elektrische radiatoren, ventilo-
convectoren, vloerverwarmings-
systemen en duurzame,
geïntegreerde klimaatoplossingen 
zoals warmtepompen en airheaters 
en -coolers. Om de groeiende
activiteiten te ondersteunen,
zoeken we voor hen een:

 www.purmogroup.com
 www.radson.be

PURCHASING MANAGER
De uitdaging: • Je maakt deel uit van een internationaal aankoopteam en draagt de 
verantwoordelijkheid op Belgisch niveau (Zonhoven) • Op globaal niveau werk je mee aan de 
verbetering van de aankoopprocessen • Op lokaal niveau coördineer je de aankoopafdeling, 
bestaande uit twee collega’s. Jullie verzorgen de tijdige afroep van de ‘category managed 
direct spend’ (staal e.a.) en doorlopen het proces voor sitespecifi eke materialen en diensten 
• Je onderhandelt met leveranciers en sluit kwalitatieve contracten af • Je garandeert een 
optimale MRP en voorraadrotatie i.s.m. supplychain • Je waakt over de productkwaliteit, 
behandelt klachten en volgt de delivery performance op. Je werkt aan de optimalisatie van 
o.a. het leveranciersselectieproces en de beoordeling • Je zorgt voor een optimaal gebruik van 
Baan LN (ERP) en Hyperion, in lijn met de op groepsniveau gehanteerde artikelcoderingen. Je 
optimaliseert de beheersing en informatisering van het aankoopproces • Je rapporteert aan de 
Operations Director EU en de Group Purchase Director

De perfecte match: • Je bezit een bachelor- of masterdiploma en kan min. 5 jaar ervaring 
voorleggen • Als bruggenbouwer zoek je samen naar oplossingen en weet je anderen snel te 
overtuigen van je visie en aanpak • Je duikt graag in cijfers en stelt je kritisch op tegenover de 
gewenste kwaliteit • Je werkt procesmatig en hebt oog voor e� ciëntie en verbeteringen

Het aanbod: • Je komt terecht in een innovatief groeibedrijf met een open cultuur en korte 
communicatielijnen • Je krijgt groeikansen in ruil voor je betrokkenheid en drive • Je werkplek is 
Zonhoven, maar thuiswerk kan ook • Naast een competitief salarispakket ontvang je extralegale 
voordelen zoals een fi rmawagen met tankkaart

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Eline Gregoor op 011 36 10 69 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

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 zijn 
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 (a� ouw). 
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



JET Transport is een internationale transportfirma met haar hoofdkantoor in Ouds-
bergen, België en filialen in Duitsland en Bulgarije. We zijn een familiebedrijf met 
150 medewerkers, een vloot van 100 vrachtwagens en diverse magazijnen. Om de 
groei van ons bedrijf te ondersteunen, zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers: 

Medewerker service management

U houdt ervan om in teamverband te werken en u krijgt energie van het kwalita-
tief verzorgen van de contacten met onze klanten en partners. Spreekt u Duits, 
Engels of Frans? Dan hebben wij een uitdagende functie voor u!

Medewerker planning

Onze vrachtwagens (groot, klein en onderaannemers) zijn dagelijks voor onze klan-
ten onderweg. Ze leveren goederen en halen zendingen op bij onze klanten. Deze 
chauffeurs hebben ondersteuning nodig bij het uitvoeren van hun opdrachten. 
Hiervoor zijn we op zoek naar een gemotiveerde planner met technische/geografi-
sche kennis. Wij werken met Transics en Navision; kennis van deze systemen is een 
pluspunt.

Medewerker magazijn

Dagelijks laden en lossen we vrachtwagens in onze magazijnen. Voor ons cross-
dock zijn we op zoek naar versterking. Onze nieuwe collega dient over een 
heftruckbrevet te beschikken, wil in posten werken en beschikt over gevoel voor 
kwaliteit en ruimtelijk inzicht. Een team van toffe collega’s staat op jou te wachten. 
Doorgroeien tot teamleader behoort zeker tot de mogelijkheden. 

Contactgegevens

Heeft u interesse in één van bovenstaande functies? 
Neem dan zeker contact met ons op:  
Johan Vanherck 
Tel.: 089 810 517 
mail: johan.vanherck@jetlogistics.eu

INFRASTRUCTUUR MANAGER

INTERESSE? 
Verstuur je CV en motivatiebrief t.a.v. 

dhr. Carlo Gysens naar ad@go-next.be. 
Meer informatie over de vacatures: 

www.go-next.be/vacatures

Profiel : 
• diensthoofd infrastructuur
• master bouwkunde of gelijkwaardig door ervaring
• strategisch & centraal beleid
• constructieve houding
• vlot schakelen tussen opdrachten

Profiel : 
• bachelor informatica
• rijbewijs B
•  kennis van PHP, MySQL, JavaScript,  

netwerken en hardware
• vlot schakelen tussen opdrachten

ICT-COÖRDINATOR / 
PHP-PROGRAMMEUR

SCHOLENGROEP GO! NEXT 
HASSELT WERFT AAN Lanaken is een groene gemeente met veel ongerepte natuur in het centrum van het 

Euregiogebied. De gemeente en het OCMW werken intensief aan haar economische 
ontwikkeling, aangenaam wonen en toeristische promotie, waarbij fietsen centraal staat. Het 
centrum heeft een stedelijk karakter met een divers cultuur- en sportaanbod. Lanaken telt 
ongeveer 26.000 inwoners en de 280 medewerkers van gemeente en OCMW zorgen dagelijks 
voor een optimale dienstverlening naar de burger. Om deze verder te ondersteunen, zijn wij 
momenteel op zoek naar een:                                                                     

Zin in deze uitdaging? Stuur vóór 15 juli 2022 je motivatiebrief, cv en eventueel 
diploma naar College van burgemeester en schepenen, Jan Rosierlaan 1, 3620 
Lanaken of mail naar personeelsdienst@lanaken.be. Geldige kandidaten worden 
uitgenodigd voor selectietesten.

Meer info? www.lanaken.be, personeelsdienst@lanaken.be of 089 73 07 46. 

Iedereen is anders! De verschillen in mensen helpen ons om een nóg betere organisatie 
te zijn. Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent, ongeacht gender, seksuele oriëntatie, 
afkomst, leeftijd, beperking of welke levensbeschouwelijke tekenen jij draagt. We 
streven als organisatie naar een zo hoog mogelijke toegankelijkheid voor iedereen.

Allround logistiek assistent gemeentehuis                           
Onbepaalde duur – deeltijds (30,4 u/38) – niveau D1-D3 

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse logistiek en het klein technisch 
onderhoud in het gemeentehuis: kleine technische klussen (zowel sanitair als elektrisch), 
klaarzetten en opruimen van stoelen en tafels voor en na vergaderingen, regelen van 
voorzieningen rond koffie en dranken, openen en sluiten van het gemeentehuis, afwas, 
dagelijks dweilen of stofvegen, papierbakken ledigen, dienstvoertuigen verzorgen … • Je biedt 
logistieke ondersteuning bij kleine evenementen of ontvangsten in het gemeentehuis: drank 
bestellen, catering en bediening organiseren … • Je bent het eerste aanspreekpunt bij 
inbraakalarm of andere noodsituaties die met het gebouw of haar gebruikers te maken hebben. 
Indien nodig kom je ter plaatse om het probleem te verhelpen.

Profiel: • Een diploma is niet noodzakelijk, een rijbewijs B wel. • Je kan zelfstandig werken, weet 
van aanpakken en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. • Je levert graag goed werk af 
en bent flexibel. • Je bent een loyale en open persoon die kan organiseren en de zaken graag op 
orde heeft. • Je werkt in een rooster van maandag tot vrijdag, waarvan 2 halve dagen. Je zal ook 
regelmatig avond- of weekendwerk hebben.

Aanbod: • Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. • Verloning volgens barema D1-D3 
(min. € 1.671 - max. € 2.600 bruto),  aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering 
en fietsvergoeding. • Gevarieerde job met glijdende werkuren en veel sociale contacten.

Rusthuis Huyse Fliedermael
Wij zoeken:

Verpleegkundige & Verpleegkundige & 
 Zorgkundige Zorgkundige
voltijds of deeltijds
avond-, morgen- en weekenddiensten

Wij bieden:
•  gezellige thuis voor ROB, RVT en SF-bewoners
•  aangename, gemoedelijke werksfeer
•  verloning volgens wettelijke barema’s
•  mogelijkheid tot extra opleidingen
•  contract bep. duur met optie vast (zorgkundige)
•  vast contract (verpleegkundige)

Interesse? Contact Jan Bierwaerts,
 Kersendaelstraat 11 
 3724 Vliermaal
 tel. 012/26 05 80
 info@huysefliedermael.be

Lokaal bestuur Kortessem gaat over tot de aanwerving  
van volgende functie, met aanleg van een werfreserve van 
2 jaar:

PLOEGBAAS 
WERKEN & VEILIGHEID

De functie
Wil jij mee instaan voor de werken aan het gemeentelijk 
patrimonium en in het openbaar domein en beschik je 
over leidinggevende capaciteiten? 

Dan ben jij de ploegbaas die wij zoeken!

Als Ploegbaas Werken & Veiligheid zal je de Coördinator 
van de dienst ondersteunen en adviseren inzake de  
uitvoering van technische werken, je coördineert de 
taakverdeling en volgt deze op. Je geeft leiding aan de 
medewerker, werkzaam in de groendienst.

Interesse in deze functie!?
Je vindt een uitgebreide  
functieomschrijving op jobat.be.
Voor verdere inlichtingen & info kan je 
terecht op: www.kortessem.be.
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