
Meer info via www.scherpenheuvel-zichem.be/vacatures of 013 39 15 70

Wij zijn Scherpenheuvel-Zichem. En met ‘wij’ bedoelen we de 
280 medewerkers die elke dag werken voor 23.000 inwoners en  
1 miljoen bezoekers per jaar. Wij zijn ambitieus. Daarom zijn wij op 
zoek naar straffe collega’s die ons helpen deze torenhoge ambities 
mogelijk te maken.

Deskundige handhaving
Bv – voltijds – contractueel

Je ondersteunt drie steden (Scherpenheuvel-Zichem, Diest en Aarschot) 
bij het uitwerken en uitvoeren van een handhavingsbeleid rond 
ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu. 

Maatschappelijk werker
Bv – 2 voltijds– statutair 

Je maakt deel uit van de dienst sociale hulpverlening. Je onderzoekt 
de steunvraag van cliënten en overlegt met collega’s, hulpverleners en 
partnerorganisaties hoe je een antwoord kan bieden. 

MACHELEN-DIEGEM - Op zoek naar een job 
waarbij je echt iets kan betekenen voor de 
bewoners? Dan heeft Klim vzw de perfecte job 
voor jou! Wij ondersteunen personen met een 
verstandelijke beperking op onze vestigingen in 
Machelen-Diegem en Dilbeek. 

De bewoners vertellen ons het volgende… “In 
De Klink zijn we op zoek naar jou! Want jij gaat 
graag in gesprek met ons, helpt bij vragen, komt 
voor ons op en geeft ons kansen! Daarnaast werk 
je graag in een groene omgeving dichtbij Brussel, 

makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.”

Wij zorgen voor een aangename sfeer en een 
gezamenlijk doel. Daarnaast worden jouw 
vervoerskosten woon-werkverkeer betaald en 
voorzien we een aantrekkelijke fi etsvergoeding. 
Tenslotte heb je een verloning en extra 
verlofdagen op basis van barema, leeftijd en 
anciënniteit. 

Denk je nu “Awel ja!”?! Super! Op dit moment zijn 
we op zoek naar…

INTERESSE?
Stuur je sollicitatie met je opleiding, ervaring en motivatie per brief
of mail: info@klim-vzw.be
Huis De Klink - Groenstraat 25, 1831 Diegem
Huis Michielsheem - Kasterlindenstraat 253, 1700 Dilbeek

Meer informatie op www.klim-vzw.be/vacatures  |             KLIM vzw www.klim-vzw.be/vacatures  |             

De Klink in Machelen-Diegem

BEGELEIDER 30,4U
onbepaalde duur

BEGELEIDER 24U
bepaalde duur tot 31 december 2022

Michielsheem in Dilbeek

BEGELEIDER 38U
bepaalde duur tot 31 december 2022

LOGOPEDIST 30,4U
onbepaalde duur

ORTHO-AGOOG 30,4U
bepaalde duur tot 31 december 2022

KINESITHERAPEUT
zelfstandige basis, uren in overleg te 
bepalen

Op zoek naar een job waar je echt 
iets kan betekenen voor ons?

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

  
Zijn kantoren klaar 
voor het hybride werken?
Organisaties zien hun werknemers na twee coronajaren 
graag weer meer afzakken naar kantoor. Maar daar lijken ze 
niet altijd even vlot in te slagen. 

Dat het merendeel van de bedrijven 
de kantoorruimte zelf onveranderd 
liet, speelt hierbij een rol. Ruim acht 
op de tien Belgische bedrijven heb-
ben hun kantoor nog niet aangepast 
aan de veranderde noden, waarbij 
werknemers schipperen tussen thuis- 
werken of pendelen naar de werk-
vloer. Die is vaak nog altijd traditio-
neel uitgerust met klassieke bureaus, 
vergaderzalen en open ruimtes. Dat 
blijkt uit een steekproef door advies-
kantoor BDO bij 150 bedrijven rond 
hun werkorganisatie. 
De meerwaarde van de verplaat-
sing naar kantoor - ten opzichte van 
werken in het thuiskantoor - is voor 
veel medewerkers te beperkt, klinkt 
het bij BDO. “Bedrijven moeten vol-
doende voordelen creëren om de 

verplaatsing naar kantoor interes-
sant te maken”, stelt Geert Volders, 
partner bij BDO Advisory. “Een van 
de redenen om naar kantoor te ko-
men, is het samenwerken en het con-
tact opzoeken met collega’s en men-
sen van andere afdelingen. Daar is 
de infrastructuur helemaal niet op 
voorzien.”  (WiVi)

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!).”



Solliciteer nu via 
delijn.be/chauffeur

Beweeg mee naar minder CO2

Word chauffeur bij De Lijn en stuur de planeet 
de goeie kant op. Haal gratis je rijbewijs D 
en geniet van vele andere voordelen.

Later neem ik het stuur over 
richting minder uitstoot.
Nu is het eerst aan jou.
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