
 
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)
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ELDIS-WALLECAN is een bloeiende familiale KMO (+/- 30 medewerkers) met naam en faam te Ieper. Wij zijn gespecialiseerd in enerzijds de verkoop en 
verdeling van professionele gereedschappen en garage-uitrusting naar de automobielsector (ELDIS) en alle machines en werktuiggereedschappen 
voor de metaalbewerkende industrie (boren, frezen, zagen, draaien, slijpen en schuren, knippen en ponsen, plaatbewerking, taparmen, persen, enz.) anderzijds 
(WALLECAN). Voor onze afdeling WALLECAN zoeken wij versterking om onze verdere groei te consolideren. 

Interesse? Stuur vandaag nog uw motivatie en cv naar De Rouck & Verhellen. Koning Leopold III laan 4, 8800 Roeselare. T 051 43 43 23 - www.derouck.be - vacatures@derouck.be.
Wij behandelen alle kandidaturen discreet, snel en strikt vertrouwelijk.

Functie: Na een grondige inwerking ga je zelfstandig op baan in West- en Oost-Vlaanderen om 
machines, gereedschappen en toebehoren naar de metaalbewerking te verkopen. Je 
bezoekt hiertoe enerzijds een vast bestaand klantenbestand waar je hun situatie opvolgt,
onze producten voorstelt en hen adviseert en vult dit anderzijds aan met een aantal nieuwe 
prospectiebezoeken. Je staat in nauw contact met de binnendienst die samen met jou naar de 
juiste oplossingen zoekt en jouw offertes opmaakt. 

Functie: Na een grondige inloopperiode word je als rechterhand van de zaakvoerder verantwoordelijk 
voor het aansturen en coördineren van onze sales-afdeling van onze metaalbewerkingsmachines. 
Je staat de vertegenwoordigers bij in complexere offertes en calculaties, onderhandelt met onze 
leveranciers, organiseert correcte leveringen, enz. Je ondersteunt hen bij vragen en stuurt ze aan om onze 
verkoopcijfers te optimaliseren. Je rapporteert aan de zaakvoerder met wie je dagelijks samenwerkt. 

Profiel:  Je beschikt over een sterke commerciële overtuigingskracht en hebt idealiter 
een basiskennis van metaalbewerkingsmachines  Je getuigt van een ondernemende en 
servicegerichte ingesteldheid  Je houdt van netwerken en ziet oplossingen voor elke vraag 
 Je hebt voeling met techniek.

Profiel: Je beschikt minimaal over een bachelordiploma en beschikt over een goede commerciële feeling 
 Je bent vertrouwd met metaalbewerking en ondernemend van aard  Als geboren onderhandelaar 
weet je vlot je collega’s te ondersteunen en aan te sturen  Je weet met je organisatietalent alles te 
structureren en in goede banen te leiden  Je spreekt naast perfect Nederlands ook goed Engels en 
eventueel wat Frans.

ACCOUNT MANAGER
Verkoop van metaalbewerkingsmachines, toebehoren en diverse gereedschappen

SALES MANAGER
Rechterhand van de zaakvoerder voor interne coördinatie van verkoop 

Aanbod:  Je komt terecht in een moderne werkomgeving met een familiale teamspirit  Een financieel sterke organisatie met sterke ondernemingszin in een internationale omgeving  Een bedrijf waar
de mens centraal staat en waar je alle nodige ondersteuning krijgt Een bedrijf met heel veel commercieel potentieel waar je zaken verder kan uitbouwen Een zeer autonome job met heel veel 

afwisseling in taken en contacten Een contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijke verloning (te bespreken) met extralegale voordelen.



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.

HOOFD TECHNISCHE DIENST (ref. 131401)

In nauwe samenwerking met de bedrijfsleider en de productieleider zal je instaan voor: • het 
instellen van de machines en de bijhorende instructies voor de operatoren • de organisatie van het 
preventief en curatief onderhoud • de uitvoering van technische interventies samen met de machine-
technieker • het beheer van het onderdelenmagazijn • de technische administratie o.a. opmaak van 
productmachinefiches. Hiertoe werk je in vast dagwerk.

Profiel: • leidinggevend bachelor elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring • sterk 
technisch-praktisch inzicht • veelzijdige ervaring met productiemachines • vlot organisator.

MACHINETECHNIEKER  (ref. 131402)

Na een grondige interne opleiding zal je instaan voor: • de uitvoering van het technische onderhoud  
• het oplossen van technische storingen • het aanpassen en ombouwen van machines.

Profiel: • leergierig en “hands on” technieker • sterke interesse in productiemachines • basisoplei-
ding in (elektro)mechanica of elektriciteit • bereid te werken in ploegenstelsel (alternerend ochtend/
namiddag).

Dit is wat Borval kan bieden: • een grondige introductie en interne opleiding • job met een 
grote betrokkenheid en een ruime autonomie • een modern nichebedrijf met een internatio- 

nale reputatie • een solide KMO met uitdagend machinepark • een stimulerend salarispakket 
(te bespreken).

BORVAL nv gevestigd in IEPER is internationaal gekend als een gespe- 
cialiseerd producent van poets- en ontsmettingsdoekjes. Hiertoe 
beschikken wij over een performant machinepark en een team van een 
30-tal werknemers. Ter opvolging zoeken wij voor vaste aanwerving

Interesse? office@verdonckbv.be  
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57 Volg ons op fiExclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

www.verdonckbv.be

Interesse? office@verdonckbv.be  

Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57 

Zorggroep Houtland vzw zoekt

DIRECTEUR FINANCIËN -
ADMINISTRATIE M/V/X

SHOP BRUGGE
Mephisto Shop Brugge is dé schoenenwinkel 
voor hedendaags loopcomfort, vlak bij ’t Zand 
in Brugge.

Meer info over onze vacature vind je op 
www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/63712171 
of scan de QR-code.

Interesse? Trek je ‘stoute’ schoenen aan 
en solliciteer via hilde@mephistobrugge.be 
met je cv en motivatie. Doen!

MEPHISTO SHOP BRUGGE 
ZOEKT 
VERKOOPSTER/VERKOPER

Is er iemand

stapelgek op jou?

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

Profi ciat met je 
nieuwe job!

Vind jouw klik 
op jobat.be

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF
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