
 
Jobadvertenties vind je zowel  
in dit weekendkatern als elke  
werkdag verspreid in je krant.  
En natuurlijk op Jobat.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.  

Stageplaats vaak kortste weg naar de job
Ook tijdens je studentenperiode kan je als student al een streepje voor hebben als het aankomt op het krijgen van de job. 
Een stageplaats hoort hier zeker bij. Al is het maar om te kunnen inschatten wat je graag en minder graag doet.  

In je afstudeerjaar moet je vaak een 
afstudeerstage doen van enkele 
maanden. Maar wat velen vaak 
vergeten, is dat dit een zeer grote 
stap is in de richting van hun eer-
ste job. Vaak kiezen laatstejaars- 
studenten voor een organisatie met 
een goede reputatie en sterk merk. 
“Maar andere organisaties wor-
den daardoor een beetje vergeten 
terwijl ook zij veel te bieden heb-
ben. Kies niet onmiddellijk voor de 
meest bekende bedrijven, maar kijk 
breder. Ga niet voor de makkelijk-
ste en meest voor de hand liggende 
keuze”, oppert Gitte Peeraer, talent 
acquisition & learning specialist bij 
Robert Walters & Walters People.

WAT PAST BIJ JOU?
Sta even stil bij wat bij jou past, 
suggereert Peeraer. “Wil je deel 
uitmaken van een klein of een 

groot team? Wil je graag veel ver-
antwoordelijkheid? Wil je graag 
een veelzijdige job of toch liever 
niet? Dit zijn vragen die je jezelf 

moet stellen voor je start met je 
zoektocht naar een stageplaats”, 
stelt ze. “Dankzij deze stage leer 
je immers de business kennen en 
is het mogelijk ook een stap naar 
je eerste job. Hou altijd in het ach-
terhoofd dat je stageplaats ook 
wel eens je eerste werkgever kan 
worden. Start daarom tijdig met je 
research en neem een weldoor-
dachte beslissing.” 
Ook als student is het daarnaast 
interessant om je netwerk al uit te 
bouwen. “Dat kan door jobbeur-
zen te bezoeken, maar ook door 
bijvoorbeeld een seminarie of 
opendeurdag bij te wonen van be-
drijven die je aanspreken.”  (WiVi)

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



Goesting in de match 
van jouw leven? 
Goesting in de match 
van jouw leven? 

www.asap.be/nl/jobs/
werken-bij-asap

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?
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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.

Ben jij degene die net een diploma behaald heeft Bachelor, 
Master of Licentiaat in het Landmeten en bij jij de gemotiveerde 

teamspeler met een interesse voor de bouwsector én die 
nauwkeurigheid hoog in het vaandel draagt?

Dan ben jij de geschikte kandidaat om na een degelijke en uitgebreide 
opleiding zelf landmeter te worden voor het het opmeten en uitzetten van 
gebouwen, terreinen, spoorinfra….
Heeft U een brevet hoogwerker en/of een VCA certificaat, dan is dit een 
pluspunt.

Wij bieden jou:
 -  een uitgebreide opleiding binnen het bedrijf
 -  een gevarieerde job
 -  loon naar werk

Wil jij deel uitmaken van een ervaren en dynamisch team binnen een 
familiale sfeer? Solliciteer vandaag nog!

Mail vandaag nog uw sollicitatiebrief met C.V. naar:
secretariaat@teugels.eu t.a.v. de heer Steven Buytaert

GEZOCHT

AFGESTUDEERDE
LANDMETER

Landmeetkunde-Expertiseburo Teugels nv, Parklaan 60 te 9140 Temse
Tel.: 03/771.20.54  -  WWW.TEUGELS.EU

Sto nv, gevestigd te Asse, is een autonome dochteronderneming van de Duitse multinational Sto SE 
& Co. KGaA. In België is Sto marktleider op het gebied van gevelisolatiesystemen (ETICS) voor zowel 

nieuwbouw als renovatie en is technologisch leider in gevelbepleistering. Voor meer informatie kan je 
terecht op de website www.sto.be.

Voor onze nieuwe StoShop te Wondelgem - Industrieweg 122 R  
zoeken wij een Verantwoordelijke en medewerker

Functie
•  Je verwelkomt de klanten, verwerkt de 

bestellingen alsook de inkleuring/ orderpicking 
en afhalingen.

•  Je geeft productadvies inzake de 
gevelisolatiesystemen, verfproducten, 
vloercoatings, machines en toebehoren.

•  Je maakt de klant wegwijs op onze website en 
onze webshop via demo’s in de StoShop.

•  Je bent verantwoordelijk voor het goed 
functioneren, het onderhoud en het beheer van 
de StoShop

•  Je zorgt voor een correct voorraadbeheer 
en stocktellingen, samen met de Logistics 
Manager

Profiel
•  Je bent computervaardig en je hebt minimaal 

een basiskennis van MS Office.
•  Ervaring in het werken met SAP of een ander 

ERP-pakket is een pluspunt.
•  Je beschikt over een goede gesproken kennis 

van het Frans en bij voorkeur ook het Engels 
en/of het Duits

•  Je bent flexibel, communicatievaardig, 
stressbestendig .

•  Je beschikt over goede commerciële 
vaardigheden 

•  Je bent een teamplayer.
•  Je hebt interesse in technische bouwproducten 
•  Je bent analytisch, werkt grondig en 

nauwkeurig

Interesse?
Stuur je CV per mail naar Linda Joseph via hr.be@sto.com
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