
Van tijdelijk naar vast contract

Voor veel bedrijven is het vandaag een uitdaging om 
nieuwe werknemers aan te trekken. Eens gevonden, 
zullen ze er doorgaans alles aan doen om ze aan 
boord te houden. Ook zij die starten op tijdelijke ba-
sis vragen perspectief, want mensen veranderen niet 
zomaar van job.
Het is dus niet verwonderlijk dat het aantal tijdelijke 
vacatures die overgaan in vaste contracten in de lift 
zit. Uit onderzoek van rekruteringsspecialist Robert 
Half blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar al 18 

procent meer dergelijke vacatures waren dan vorig 
jaar. Via zo’n ‘tijdelijk contract met optie vast’ kunnen 
beide partijen kijken of er een match is. “Als een soort 
proefperiode kan deze aanpak interessant zijn voor 
zowel werkgevers als -nemers”, aldus Jeroen Diels 
van Robert Half. Een werkgever kan, volgens hem, 
kijken of de werknemer een fit is binnen het team 
en de bedrijfscultuur zonder meteen een langdurig 
engagement aan te gaan. Ook kan die, volgens hem, 
vlotter investeren in mensen zonder ervaring.  (WiVi)

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.

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

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

DIRECTEUR
manager met visie en sociaal engagement  (ref. 131001)

Als eindverantwoordelijke van Kringwinkel West zal je instaan voor: • de dagelijkse leiding over 
de volledige organisatie • de verdere uitbouw vanuit een lange termijnvisie • de praktische aan-
sturing van de winkelverantwoordelijken en de stafl eden • het personeelsmanagement en de 
aanwervingen (55 personeelsleden) • de administratieve en fi nanciële follow-up (budgettering, 
subsidies, wetgeving) • de contacten met sectororganisaties en overheden • de lokale netwer  k ing 
en PR • de rapportage aan de raad van bestuur.

Profi el: • een resultaatgericht people manager met een sterke operationele betrokkenheid
• een brede managementervaring in een bedrijfscontext, bij voorkeur in productie of logistieke 
omgeving • een masteropleiding aangevuld met een sterke economische interesse • een
sociaal geëngageerd netwerker • a�  niteit met de werking van een maatwerk is een pluspunt.

Aanbod: • de uitdaging om de Kringwinkel West verder uit te bouwen en te ontwikkelen • de 
kans om een circulair bedrijf in duurzame economie te leiden • een sterke praktische betrok-
kenheid bij de dagelijkse werking • een mensgerichte organisatie in continue interactie met de 
eco nomische omgeving • een marktconforme remuneratie inclusief extralegale voordelen.

Kringwinkel West is als maatwerkbedrijf actief in de hele 
Westhoek met vestigingen in IEPER, DIKSMUIDE, VEURNE 
en POPERINGE. Voor de algemene leiding vanuit de 
hoofdzetel in IEPER zoeken wij voor vaste aanwerving een

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
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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

ONTWERPINGENIEUR (ref. 102902)

gepassioneerd mechanisch ontwerper

Na een grondige introductie in onze gespecialiseerde knowhow zal je instaan voor de ontwik-
keling en het ontwerp van fi jnmechanische productiemachines voor zeer specifi eke toepas-
singen in diverse sectoren. Je werkt in opdracht van gereputeerde internationale bedrijven 
en wordt betrokken bij elk project vanaf de aanvraag t.e.m. de proefopstart.

Profi el: • ingenieur elektromechanica • sterke interesse in fi jnmechanica en motoren met snelle
bewegingen • uitstekend technisch-praktisch en 3D-inzicht • bij voorkeur vertrouwd met Solid 
Works.

Dit is wat Qmatex kan bieden: • een aanstekelijke werkomgeving dankzij unieke
technisch-uitdagende opdrachten • de dynamiek van een KMO met een jonge équipe • een 
solide onderneming met een internationale reputatie • een job met een gezonde work- life 

balance • een attractief en marktconform loonpakket (te bespreken) + representatieve
bedrijfswagen.

Qmatex bv is een innovatieve KMO gevestigd in nieuwe
bedrijfsgebouwen in Deerlijk. Wij zijn een gespecialiseerd 
machinebouwer voor weeftechnische toepassingen in
diverse nichemarkten o.a. luchtvaart, medische sector, 
technische weefsels,…. Ter versterking zoeken wij een
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Zorggroep Houtland vzw zoekt

DIRECTEUR FINANCIËN -
ADMINISTRATIE M/V/X
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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.

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 
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Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELFGoesting 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?

Durlet NV - Werkhuizenstraat 15 - 8870 Izegem

Meer info over de jobinhoud en het gewenste profiel vind je op www.durlet.com/nl/jobs

Bezorg ons uw kandidatuur op info@durlet.be, of bel ons op 051/31.47.43

Wat kan je verwachten: boeiende jobs - veel variatie - goede verloning - ruime verlofregeling 
- een familiale productie-KMO - no-nonsense cultuur - aangename teamgeest – respect voor 
elkaar – deelname aan de creatie van mooie kwalitatieve designmeubelen

Durlet is sinds 1966 
toonaangevend fabrikant van 
designzitmeubelen. De productie 
te Izegem gebeurt enkel op 
order, wat resulteert in veel 
variatie en voldoening. Het 
familiebedrijf stelt een 40-tal 
vakmensen tewerk.
Durlet zoekt:

Je staat in voor het stofferen van de zitmeubelen, het vullen van kussenhoezen en bekleden 
van rompen.

EEN ERVAREN GARNIERDER - ZETELSTOFFEERDER

EEN PATRONENMAKER (-MAAKSTER)
Je maakt patronen voor nieuwe modellen en maatwerk, en optimaliseert bestaande patronen. 
Je doet dit zowel fysiek als digitaal (Lectra). Dit laatste kan je ook bij ons aanleren.

EEN ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER 
Samen met je collega ben je het aanspreekpunt voor onze klanten en doe je 
orderadministratie. Je verzorgt ook een deel van de aankoopadministratie en plaatst 
bestellingen.
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