
Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Opstellen van weekplanningen voor retailklanten (B/F markt) op basis van forecast
2. Omzetten van dagelijkse bestelling vanuit EDI naar productieopdrachten
3. Aansturen en opvolgen van de productielijnen, inspelend op fluctuaties, in samenwerking met de 

afdelingshoofden
4. Bepalen van de juiste voorraadniveaus in functie van volume en houdbaarheid

PRODUCTIEPLANNER

Wat heeft PLUKON u concreet te bieden?

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Eline Staelens op 089 30 55 14 of 0475 23 50 15 tijdens de 
kantooruren en op werkdagen tussen 19 en 20 u. of op zondag 
tussen 19 en 21 u.

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

Aanwerving exclusief 
begeleid door 

Group: + 8.000
Maasmechelen:
560 vaste + 200 ext.

Maasmechelen

1894www.plukon.be

PLUKON FOOD GROUP is met 27 vestigingen in 6 landen internationaal koploper en kenniscentrum op de markt 
van kipproducten. De hele keten, van pluimveehouderijen tot kant-en-klare maaltijden, verloopt in eigen 
beheer. Dit resulteert niet alleen in uitermate kwaliteitsvolle producten, maar ook in efficiëntie, innovatie en 
aandacht voor dierenwelzijn. “Size makes impact” is voor PLUKON geen loze slogan. De vestiging in 
Maasmechelen is als grootste van de groep ook de grootste speler in België als first supplier van zowat alle 
retailers. Met als slogan “Forward Food Solutions” is de toekomstvisie helder: verdere uitbreiding naar toe-
komstgerichte/duurzame foodoplossingen. Om deze groei mogelijk te maken, zoeken we een:

Group: ± 2 miljard euro
België: ± 500 miljoen euro
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Jobadvertenties vind je zowel  
in dit weekendkatern als elke  
werkdag verspreid in je krant.  
En natuurlijk op Jobat.be.                  

Vrouwen ervaren meer stress op werk dan mannen
Vrouwen hebben gemiddeld minder vaak werkbaar werk dan mannen. Bovendien blijft het verschil tussen mannen en vrouwen 
in Vlaanderen toenemen. De oplopende achterstand heeft in eerste instantie te maken met de hogere werkstress bij vrouwen.

Dat blijkt uit onderzoek van de SERV 
(Sociaal Economische Raad van Vlaanderen) 
dat regelmatig de belangrijkste indicatoren 
voor werkbaar werk op de Vlaamse arbeids-
markt in kaart brengt. Ze gaan hierbij uit van 
vier parameters: werkstress, motivatie, leer-
mogelijkheden en werk-privébalans. Een 
positieve evaluatie op elk van deze criteria 
levert het label werkbaar werk op. 
De SERV doet de metingen intussen al vijf-
tien jaar en op basis daarvan kan de orga-
nisatie de ontwikkeling van werkbaar werk 
nauwkeurig in beeld brengen. In een nieuw-
ste meting en rapport valt namelijk vooral de 
groeiende ongelijkheid van werkbaar werk 
tussen mannen en vrouwen op. Zo heeft 
47,2 procent van de vrouwelijke werkne-
mers werkbaar werk. Dat is ruim vijf procent-

punt lager dan bij mannelijke werknemers 
(52,6 procent). Dat blijkt uit hun driejaarlijkse 
Werkbaarheidsenquête bij 13.160 werkne-

mers die recent werd voorgesteld.
Opvallend is dat het verschil tussen mannen 
en vrouwen inzake werkbaar werk de afge-
lopen jaren aanzienlijk is gegroeid. De oplo-
pende achterstand heeft in eerste instantie 
te maken met de hoger gemeten werkstress 
bij vrouwen. Achterliggend ervaren vrouwen 
vooral een hogere emotionele belasting en 
oplopende werkdruk in hun job. Dat steeds 
meer vrouwen in de zorg- en onderwijssector 
werken, is daar niet vreemd aan. “We moeten 
inzetten op voldoende kwaliteitsvolle en 
werkbare jobs voor iedereen”, stelt Hans 
Maertens, voorzitter SERV. “Vlaanderen 
heeft niet alleen maatregelen nodig om 
meer mensen aan de slag te krijgen maar 
ook om mensen die aan het werk zijn, duur-
zaam aan het werk te houden.”  (WiVi)

openingszin?

Op zoek naar
de perfecte

Ook op zoek naar de perfecte match?
Ga naar jobat.be en vind de job waar jij 
écht gelukkig van wordt.

Fijne eerste 
werkdag!

Vind jouw klik 
op jobat.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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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.

www.motmansenpartners.be  

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.

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
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