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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

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

  
Van tijdelijk naar vast contract
Een tijdelijke job met optie op een vast contract: het is een 
trend op de arbeidsmarkt. Dergelijke vacatures zitten in de 
lift op vraag van alle partijen.

Voor veel bedrijven is het vandaag 
een uitdaging om nieuwe werkne-
mers aan te trekken. Eens gevonden, 
zullen ze er doorgaans alles aan 
doen om ze aan boord te houden. 
Ook zij die starten op tijdelijke basis 
vragen perspectief, want mensen 

veranderen niet zomaar van job.
Het is dus niet verwonderlijk dat het 
aantal tijdelijke vacatures die over-
gaan in vaste contracten in de lift 
zit. Uit onderzoek van rekruterings- 
specialist Robert Half blijkt dat er in 
de eerste helft van dit jaar al 18 pro-
cent meer dergelijke vacatures waren 
dan vorig jaar. Via zo’n ‘tijdelijk con-
tract met optie vast’ kunnen beide 
partijen kijken of er een match is. “Als 
een soort proefperiode kan deze aan-
pak interessant zijn voor zowel werk-
gevers als -nemers”, aldus Jeroen 
Diels van Robert Half. Een werkgever 
kan, volgens hem, kijken of de werk-
nemer een fit is binnen het team en 
de bedrijfscultuur zonder meteen een 
langdurig engagement aan te gaan. 
Ook kan die, volgens hem, vlotter in-
vesteren in mensen zonder ervaring.  
(WiVi)

Jobadvertenties vind je  
zowel in dit weekend-
katern als elke werkdag 
verspreid in je krant.  
En natuurlijk op  
Jobat.be.  

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF

KLANTENADVISEUR MET COMMERCIËLE FLAIR

Kan je niet wachten om je tanden er in te zetten?Wij ook niet! We zijn namelijk op zoek naar een…

“Eindelijk je perfecte match gevonden?  
Solliciteer dan op onderstaande gegevens”
HR Mediahuis T.A.V. Martine Groenen
Z1 Researchpark 110 1731 Zellik  
Martine.Groenen@mediahuis.be

Een commercieel medewerker om onze 
interne sales afdeling te versterken. Heb 
jij een vlotte babbel, krijg je energie van 
samen met je team de targets te behalen 
en wil je werken in een omgeving waar 
de waarden ‘Warmte’, ‘Groei’, ‘Geluk’ en 
‘#wijzijnwaarmakers’ centraal staan? Dan 
geloven we dat jij de juiste kandidaat bent!

AANBOD
• Een job boordevol uitdagingen bij de op 
één na meest aantrekkelijke werkgever 
van België (Randstad Employer Brand Re-
search 2020).

• Een team met een duidelijke visie, een pak 
expertise en ambitieuze doelstellingen.

• 2 vaste dagen thuiswerk
• Een aantrekkelijk loonpakket met interes-
sante extralegale voordelen zoals onder 
andere een laptop, een gsm-abonnement, 
thuiswerkvergoeding, groeps – en hospita-
lisatieverzekering, extra vakantiedagen en 
een uitgebreid flexplan met  mogelijkheden 
tot flexwagen, tankkaart

• Daarnaast trekken wij er 2x per jaar op uit 
voor onze memorabele teambuildings, klin-
ken wij al eens graag op onze successen 
en is een chocolaatje ook nooit ver weg

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Je krijgt een uiteenlopend en uitdagend takenpakket 
waarbij je het grootste deel van de tijd je commerciële 
flair gebruikt tijdens je (telefonische) contacten met 
klanten en de administratieve afhandeling die hierbij 
komt kijken. 

PROFIEL
Wat op je cv staat is belangrijk, maar niet het allerbelang-
rijkste. We rekruteren voornamelijk op basis van DNA. 
Ben jij een  tweetalige enthousiasteling die verzot is 
op klantencontact en er keihard voor gaat? Dan ben jij 
onze #waarmaker!

“Werken bij het Inbound-team? Dat is thuiskomen in een 
warm en gedreven team waar iedereen elkaar motiveert 
met een lach of een ludieke actie om het target te halen. 
Naast hard werken maken we ook tijd om samen iets 
leuks te doen (zoals pannenkoeken eten of mojito’s 
proeven!).”


