
Bekijk onze vacatures op 
www.pxl.be/jobs

 

Hogeschool PXL zoekt gedreven collega’s:

 
CAMPUSBEHEERDER

STAFMEDEWERKER RE-INTEGRATIE COACH

STAFMEDEWERKER ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG

PREVENTIEADVISEUR NIVEAU 2

OPLEIDINGSHOOFD JOURNALISTIEK

COÖRDINATOR STUDENT HOTSPOT

ONDERZOEKER/PROJECTMEDEWERKER  
OUDERBETROKKENHEID OP SCHOOL

SCHADEBEHEERDER VERZEKERINGEN

TAKENPAKKET
•  Als schadebeheerder sta je in voor 

de regeling van schadegevallen voor 
particuliere en professionele klanten, 
in alle verzekeringstakken bij diverse 
maatschappijen.

•  Je bent het aanspreekpunt van 
onze klant en je hebt contact met 
verzekeringsmaatschappijen, hersteller, 
advocaten, …

•  Je bent verantwoordelijk voor de correcte 
opvolging van het schadedossier en de 
daaraan verbonden tevredenheid van de klant.

PROFIEL
•  Je bent luistervaardig en stipt, gedreven en 

collegiaal en je weet van aanpakken. Je laat 
je niet snel afschepen in een discussie en 
gaat voor de klant tot het uiterste.

•  Je beschikt minimaal over een professionele 
bachelor verzekeringen. 

•  Ervaring is niet vereist maar wel een pluspunt.

ONS AANBOD
•  Wij bieden een boeiende fulltime job aan 

waar je jezelf kan ontplooien in een vlakke 
structuur.

•  Je komt terecht in een onafhankelijk en 
gezond makelaarskantoor met ambitie waar 
je werkt met professionele tools in een mooie 
werkomgeving tussen fijne collega’s.

•  Je ontvangt uiteraard een correct 
loon, aangevuld met extra-legale 
voordelen (maaltijdcheques, groeps- en 
hospitalisatieverzekering).

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA ?
Wij luisteren graag naar jouw motivatie.

Meyers Verzekeringen & Vastgoed is zowel een onafhankelijke verzekerings makelaar als 
vastgoedmakelaar in Alken. Om de verdere groei van het verzekeringskantoor te realiseren, 
zijn wij op zoek naar een:

Contact
MEYERS Verzekeringen & Vastgoed MEYERS-BREMS 
& CO bvba T.a.v. Dhr. Michel Meyers
Solliciteren per mail: michel.meyers@portima.be
Bisschopsweyerstraat 35 | 3570 ALKEN

Lokale politie Lanaken-Maasmechelen werft aan m/v/x: 

ICT-consulent Lokaal 
Informatiekruispunt (niveau B)

Zegt werken als burgerpersoneelslid bij de 
politie je iets?
Heb je affiniteit met ICT, Office 365, the new way of working 
en camerabeelden?
Ga je een uitdaging niet uit de weg?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Meer details: www.jobpol.be – Vacatures – 
Functies als burger – Ref. S 5015 N 22 12

Interesse?
Solliciteren kan enkel via het inschrijvingsformulier, te  
  downloaden op www.jobpol.be. Kandidaturen kunnen     
   ingediend worden tot uiterlijk 5 augustus 2022.

 Meer informatie?
  Lokale politie Lanaken-Maasmechelen, HRM, 
 Adviseur Linda COX – Tel 089/47.48.00
 pz.lama.hrm@police.belgium.eu

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

We gaan vaker vervroegd op pensioen

De wettelijke pensioenleeftijd ligt nu op 65, maar ver-
hoogt in 2025 naar 66 en in 2030 naar 67 jaar. Maar 
velen halen de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar 
al niet. Van de Belgische werknemers die in 2021 met 
pensioen gingen, deed 37,5 procent dat vóór de wet-
telijke pensioenleeftijd van 65. Dat is een stijging van 
14 procent in vergelijking met 2019.
Dat blijkt uit een analyse door hr-dienstenbedrijf 
Acerta van de gegevens van 290.000 werknemers 
en 200.000 zelfstandigen. “De onzekerheid door 

de coronacrisis zorgde er in 2020 al voor dat opval-
lend meer vijftigers en zestigers eieren voor hun geld 

kozen en de arbeidsmarkt verlieten”, aldus Ellen Van 
Grunderbeek van Acerta Consult. “Maar die trend 
zet zich door in 2021, ook al is het minder sterk dan 
in 2020.” Bij de zelfstandigen zwaaide iets meer dan 
de helft (51 procent) af vóór 65 jaar. Terwijl 31 procent 
van de bedienden die vorig jaar met pensioen gingen 
jonger waren dan 65. En 47 procent van de arbei-
ders stopte vóór de 65e verjaardag. “Maar arbeiders 
beginnen gemiddeld genomen op jongere leeftijd te 
werken”, oppert Van Grunderbeek.  (WiVi)

De Belg moet langer werken, zo klinkt het. Toch is de trend in de privésector net omgekeerd en gaan steeds meer Belgen 
net vervroegd op pensioen.



Zonhoven is een bruisende, actieve 
gemeente in hartje Limburg met meer dan 

20.000 inwoners. Een rustige en groene 
plek, waar het aangenaam wonen is. 

Het gemeentebestuur garandeert een 
klant gerichte dienstverlening en streeft 

naar een open dialoog met zijn inwoners. 
Om de diensten te versterken, is 

gemeente Zonhoven op zoek naar:

Deskundige hr-management
Deskundige informatiemanagement
Deskundige milieu
Diensthoofd sport
Diensthoofd poetsdienst en gezinszorg (thuisdiensten)
Diensthoofd ICT

Iets voor jou?   Voor de uitgebreide functie omschrijvingen en de aanwervings- en diploma voorwaarden of om te solliciteren, surf naar zonhoven.be/vacatures. 

Preventie adviseur
niveau II

Online
marketing/
social media

NL/E must, 
IT/D plus

Adobe Suite 
(Photoshop, 
InDesign)

DIRESCO nv is een innovatief groeibedrĳ f dat 
grote platen in kwartscomposiet produceert 
en wereldwĳ d verdeelt. Kwartscomposiet is 
samengesteld uit harsen en graniet- of kwarts-
granulaten. Beide natuurlĳ ke producten worden 
via een uniek procedé van persen, bakken en 
oppervlaktebehandeling gebonden tot een 
oersterk materiaal dat de vergelĳ king met diamant 
doorstaat. Wat DIRESCO uitzonderlĳ k maakt, 
is dat ze in het productieproces enkel harsen 
gebruiken die uv-bestendig en biologisch zĳ n. Dit 
maakt hun kwartscomposiet uitermate geschikt 
voor buitentoepassingen, zoals buitenkeukens 
in de VS. Verder worden de platen van DIRESCO
gebruikt in keukens en badkamers en voor 
tafelbladen, wanden, vloeren en trappen en zelfs 
gevelbekleding. De producten zĳ n krasbestendig 
en vloeistofresistent en verkrĳ gbaar in meer dan 
40 kleuren, waaronder Belgisch blauw hardsteen. 
DIRESCO is marktleider in de Benelux. Daarnaast 
wordt 50% geëxporteerd, van Amerika tot 
Australië. Om DIRESCO verder te laten groeien, 
zĳ n we op zoek naar gemotiveerde collega’s:www.diresco.be

95 medewerkers

Oudsbergen

MARKETING COORDINATOR PREVENTIEADVISEUR
Functie en verantwoordelijkheden Functie en verantwoordelijkheden

1. Uitwerken van marketingacties in lijn met de bedrijfsvisie en de 
marketingstrategie

2. Ontwikkelen en updaten van digitaal en offline communicatie- en 
promotiemateriaal (o.a. productcatalogi, website, social media)

3. Organiseren en coördineren van events, beurzen, opendeurdagen, 
productlanceringen ...

4. Onderhouden van contacten met toeleveranciers of externe 
partners, onderhandelen, inkopen en samenwerken

1. Opstellen en uitwerken van het globale preventieplan, 
jaaractieplannen en concrete acties

2. Adviseren en motiveren van medewerkers over 
veiligheidsprocedures en regelgeving

3. Instaan voor risicoanalyses, PBM’s, EHBO, keuringen en 
vergunningen, coördinatie medische onderzoeken, noodprocedures,
ergonomie ...

4. Opvolgen van milieudossiers en initiatieven met betrekking tot 
welzijn in samenwerking met externen of HR

Gewenste kwalifi caties Gewenste kwalifi caties

Gestructureerd 
werken

Creatief

Projectmatig 
werken

Organisator

Pragmatisch
Zelfstandig

Draagvlak 
creëren

Veelzijdig

Wat heeft DIRESCO u concreet te bieden?

Ba/ma
marketing/

communicatie/
bedrijfsbeheer

Min. 5 jaar ervaring

Ing/BA elektro-
mechanica/chemie

Ervaring in 
productie omgeving

€ 22 mio omzet

State-of-the-art-
eindproduct

Verantwoordelijke 
functie

Veelzijdige 
uitdaging

Financieel gezond
en groeiend bedrijf

Duurzaamheid
is rode draad

2003

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

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

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

Aanwerving  
exclusief  

begeleid door 

INVENTORY MANAGEMENT SPECIALIST
Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

1. Analyseren van de huidige processen op het vlak van planning en voorraadbeheer
2. Nemen van initiatieven voor optimalisatie en ze vertalen naar uitvoerbare projecten
3. Instaan voor de implementatie van deze verbeterprojecten
4. Volgen van training als key user van de software Global Inventory Management, begrijpen van en verdiepen in de tool
5. Samenwerken met de teamleden en de masterdataspecialist (back-up)
6. Volgen van de nieuwste technieken en trends en deze toepassen in adviezen

Hogere opleiding  
(bv. ing, handelsir, econ,  

wetensch ...)

Ervaring met planning, logistiek, 
productie, transport, supply  

chain management

Pragmatisch Analytisch Resultaat-
gerichtHelikopterview

De Zweedse multinational ATLAS COPCO biedt 
zijn klanten in 180 landen industriële oplossin-
gen die enerzijds hun productiviteit verhogen en 
anderzijds hun kosten én CO

2
-uitstoot verlagen. 

Zo zijn klanten in staat om te groeien en wordt 
tegelijkertijd een maatschappelijke meerwaarde 
gecreëerd. In België heeft Atlas Copco vestigin-
gen in Wilrijk, Boom, Overijse en Hoeselt. 

Naast het wereldwijde distributiecentrum 
bevindt zich in Hoeselt ook de recente en zeer 
snel groeiende Business Unit Vacuum 
Techniques (VT). Het gaat hier om vacuüm-
systemen die onder meer gebruikt worden in 
de halfgeleiderindustrie (bv. in cleanrooms).

Voor deze booming business zoeken we een: 

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

Wat heeft ATLAS COPCO u concreet te bieden?

2d/week 
telewerk 

Zeer goede 
kennis Excel

Kennis 
Nederlands/Engels

Notie van SAP

www.atlascopco.com

40.000 
werknemers 

Hoeselt

1873/1991

Oppervlakte warehouse: 
31.000 m2

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Peter Vleeschouwers op 089 30 55 11 of 0479 29 74 75 op zaterdag 
tussen 10 en 12 u., zondag tussen 18 en 20 u., tijdens de kantooruren 
en ‘s avonds tussen 19 en 20 u.

Vrijheid Zweedse  
cultuur

Inbreng 
leidt  
tot impact

Interna-
tionale 
collega’s

Continue 
competentie- 
ontwikkeling



SAFETY & ENVIRONMENT ENGINEER
De uitdaging: • Instaan voor het management van de veiligheid, gezondheid en milieu volgens de Belgische en Europese 
wetgeving • Je fungeert enerzijds als milieucoördinator en anderzijds als preventie-adviseur

De perfecte match: • Masterdiploma, attest milieucoördinator (niveau A) en preventie-adviseur (niveau 2) of bereid deze 
te behalen • Kennis inzake wetgeving, veiligheid, kwaliteit, milieu en welzijn • Kunnen interpreteren en analyseren van 
statistieken en kwaliteitstechnieken • Goed functioneren in een prestatiegerichte bedrijfscultuur

PURCHASING ASSISTANT 
De uitdaging: • Ondersteunen van het aankoopproces voor het profit center Plastisols & Waxes vanuit de vestiging in 
Genk • Bij het opmaken van bestellingen kom je in contact met nationale en internationale leveranciers 

De perfecte match: • Graduaatsdiploma of gelijkwaardig door ervaring • Analytisch ingesteld, flexibel en leergierig  
• Basiskennis MS Excel • Goed rekenkundig inzicht • Communicatief sterk in het Nederlands en het Engels • Ervaring met 
de aankoop van grondstoffen is een troef

CHIEF ACCOUNTANT
De uitdaging: • Eindverantwoordelijk voor de boekhouding van a tot z en dit voor de entiteiten in België, Spanje en UK én 
voor de Franse verkooporganisatie  

De perfecte match: • Diploma in een bedrijfseconomische richting • Ervaring binnen het vakgebied, bij voorkeur in een 
productieomgeving • Kennis van de Belgische regelgeving en basiskennis van IFRS • Analytisch ingesteld, zelfsturend, 
gestructureerd, flexibel en leergierig • Sterk in MS Excel • Communicatief sterk, zowel in het Nederlands als het Engels  
• Goed functioneren in een prestatiegerichte bedrijfscultuur • Ervaring met financial controlling en/of het managen van 
verschillende entiteiten is een pluspunt

ACCOUNTING ASSISTANT 
De uitdaging: • Eindverantwoordelijk voor een adequate leveranciers- en klantenboekhouding in overeenstemming met 
interne procedures en externe regelgeving • Je beheert vanuit België het dossier van de juridische entiteit in Frankrijk 

De perfecte match: • Bachelordiploma accountancy-fiscaliteit of een soortgelijke opleiding • Eerste ervaring als 
accountant is welkom • Analytisch ingesteld, flexibel en leergierig • Kennis van MS Excel • Communicatief sterk, zowel in 
het Nederlands als het Frans (Engels is een meerwaarde) • Goed functioneren in een prestatiegerichte bedrijfscultuur

Het aanbod voor alle functies: • Uitdagende functie in een internationale omgeving • De kans om resultaatgericht te 
werken met de focus op efficiëntie en productiviteit • Marktconform salaris, aangevuld met extralegale voordelen 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
EFTEC, onderdeel van de Zwitserse EMS Group, 
is een belangrijke toeleverancier in de automotive 
industrie. De belangrijkste producenten van auto’s 
en vrachtwagens zetten de engineered materials en 
de applicatiesystemen van EFTEC in voor bonding, 
coating, sealing en damping. Dankzij performante 
producten op maat van de klant, hoge kwaliteitsnormen 
en een uitstekende service is het bedrijf uitgegroeid 
tot een toonaangevende marktleider. EFTEC is 
georganiseerd in profit centers. Het profit center 
Plastisols & Waxes West-Europa telt 3 productiesites: 
België (Genk, het center of excellence voor PVC en 
Plastisols), Spanje (Zaragoza) en UK (Rhigos, Wales).  
In Genk is er vandaag een opportuniteit voor:

 www.eftec.ch

Meer info? Contacteer Julie Willems op 011 36 10 67                       www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. 
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Het Agentschap 
Overheidspersoneel zoekt een 
Vlaamse Diversiteitsambtenaar

De Vlaamse overheid stemt haar beleid af op 
de diversiteit van de samenleving. Wil jij als 
Vlaamse Diversiteitsambtenaar meewerken 
aan dat beleid rond gelijke kansen en 
diversiteit?
 
• In deze functie combineer je je ervaring 

met beleidsontwikkeling en -uitvoering 
met je expertise rond diversiteit en 
gelijke kansen.

• Je draagt een inclusief en geïntegreerd 
beleid uit.

• Samenwerkingsverbanden uitbouwen en 
mensen enthousiasmeren is je niet vreemd.

• Je kan hierbij rekenen op een team van 
een tiental gemotiveerde medewerkers die 
onder jouw leiding vallen.

Meer weten over deze vacature? Surf naar
vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen. 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender (identiteit
en –expressie), afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of 
chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het
divers Vlaanderen van morgen.

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

Stress  -
bestendig

Snel 
schakelen

Proces-
inzicht

Behelpen in
het Frans

Vlot gebruik 
Excel

Minimaal
secundair
onderwijs

Gelijkaardige
ervaring nuttig

Werkzekerheid Toekomst-
gerichte 

groeisector

Grote
internationale

Group

Ruim
salarispakket

Functie met
autonomie

Waarde-
gedreven

visie



De kennismaking

A&M Invest is dé expert in de 
automobielsector. Bij hen leiden 
kennis, ervaring, enthousiasme en 
engagement tot een unieke 
klanten beleving. Persoonlijke 
service en constante kwaliteit staan 
voorop en de behoeften van 
klanten, medewerkers en merken 
staan centraal. A&M Invest, met 
hoofdzetel in Hasselt, is een van de 
grootste dealergroepen in België. 
De groep omvat 33 vestigingen en 
58 showrooms in Limburg, 
Vlaams-Brabant en Antwerpen, 
goed voor 860 jobs. Vorig jaar 
verkocht A&M Invest meer dan 
20.000 nieuwe voertuigen. Om het 
team te versterken, zijn wij voor hen 
op zoek naar een:

 www.alwaysmoving.be

PERSONAL ASSISTANT
Geboren organisator en ontzorger

De uitdaging: • Je ondersteunt de CEO-eigenaar op administratief en organisatorisch vlak: 
als zijn rechterhand breng je structuur en overzicht in zijn takenpakket en zorg je voor een vlot 
en e�  ciënt verloop van zijn dagelijkse werkzaamheden • Je staat in voor het beheren van de 
mailbox en agenda, het organiseren en voorbereiden van vergaderingen, het notuleren en 
opmaken van verslagen, het intern coördineren en opvolgen van agenda- en actiepunten, het 
plannen van businesstrips en het maken van presentaties • Je gaat vlot om met ad-hocvragen, 
weet de juiste prioriteiten te stellen en brengt de aan jou toebedeelde projecten zelfstandig tot 
een goed einde • Je overlegt dagelijks met de CEO-eigenaar, aan wie je ook rapporteert

De perfecte match: • Master werk- en denkniveau en min. 5 jaar relevante ervaring als 
Personal of Executive Assistant • Je bent matuur, punctueel, discreet, integer en leergierig • Je 
weet van aanpakken en pikt zaken snel op • Als geboren organisator durf je initiatief te nemen 
en weet je prioriteiten te stellen • Je bent een teamplayer, maar je kan ook zelfstandig werken 
en je beschikt over een grote dosis verantwoordelijkheidszin • Je bent een vlotte communicator 
en spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels

Het aanbod: • Een toonaangevende organisatie met ambities en groeiplannen • Een forse kmo 
met een informele sfeer, korte communicatielijnen en snelle beslissingsprocessen • Een nieuwe 
rol die je zelf nog mee vorm kan geven • Een aantrekkelijke vergoeding in verhouding met je 
achtergrond en ervaring

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Jorinde Gijbels op 011 30 35 04 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

ALLROUND-HR-MEDEWERKER
Deeltijdse tewerkstelling 
De uitdaging: • Verantwoordelijk voor de rekrutering van nieuwe collega’s, screening van cv’s 
en een vlotte onboarding en integratie • Ondersteunen bij de planning en uitvoering van de 
evaluatie- en functioneringsgesprekken • Garanderen van een correcte en tijdige uitbetaling 
van de medewerkers, in samenwerking met het sociaal secretariaat • Verzorgen van de hr-
administratie rond verzekeringen, dossiers, contractbeheer … • Werken met en verbeteren 
van het onlangs geïmplementeerde tijdsregistratiesysteem • Hr-budgetten nauwlettend in de 
gaten houden • Brug vormen tussen het management, de leidinggevenden en de medewerkers 
• Weten wat er leeft bij de mensen • Betrokken bij projecten ter verbetering van de bestaande 
hr-processen • Mee opmaken van het fi nanciële deel van het ondernemingsplan wat betreft 
personeelszaken • Rapporteren aan de CEO

De perfecte match: • Min. een bachelordiploma aangevuld met een eerste werkervaring in 
een gelijkaardige functie. Ervaring met een tijdsregistratiesysteem is een must • Vertrouwd met 
de Belgische sociale wetgeving en leergierig • Vlot, discreet en no-nonsense • Administratief 
nauwkeurig en oog voor detail

Het aanbod: • Je komt terecht in een middelgrote groeionderneming met korte communicatie- en 
beslissingslijnen, waar je nauw samenwerkt met de leidinggevenden en de CEO • Je maakt deel 
uit van de Werkgroep Preventie en Bescherming op het werk • Je werkt deeltijds en bij voorkeur 
dagelijks • Je krijgt de kans om jezelf verder te ontplooien met opleidingen • Marktconform 
verloningspakket, met mogelijkheid tot fi etslease na 6 maanden 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
Sinds 1990 is Decoline actief als 
producent en distributeur van 
gebruiksvriendelijke en kwalitatief 
hoogstaande gordijnophangsystemen. 
Ook unieke en professionele 
totaaloplossingen in raamdecoratie 
behoren tot hun assortiment. 
Door constante product- en 
service-innovaties en hoge 
kwaliteitsstandaarden is het bedrijf 
een toonaangevende speler in de 
raamdecoratiemarkt. Eind 2019 
werd het overgenomen door de 
investeringsgroep Renardmont. 
Hierdoor kan Decoline zijn 
onafhankelijke koers verderzetten 
en blijven inzetten op innovatie en 
groei. Met een team van meer dan 
45 medewerkers realiseert Decoline 
vanuit het hoofdkantoor in Pelt meer 
dan 70% van de verkoop uit eigen 
ontwikkelingen. Momenteel zoeken wij 
voor hen een:

 www.decoline.com
Meer info? Contacteer Jorinde Gijbels op 011 30 35 04                     www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

TEAM MANAGER SUPPLY CONTROL
De uitdaging: • Samen met 2 collega’s ben je verantwoordelijk voor de afdeling Supply 
Control waarin 25 supply controllers werkzaam zijn • Als Team Manager sta je in voor het 
organiseren, aansturen en coachen van een 8-koppig team • Je inspireert jouw team zodat 
zij hun capaciteiten optimaal inzetten en ontwikkelen • Aan de hand van resultaten en cijfers 
maak je rapportages en stuur je bij waar nodig • Een sterke focus op een optimale supply 
chain is de drijfveer voor continue verbeteringen • Je bent in staat om op lange termijn de 
vooruitgang van de afdeling te waarborgen en om deze visie te vertalen naar doelstellingen 
voor jouw team • Je bent verantwoordelijk voor het behandelen van escalaties en je bereidt de 
nodige acties voor om supply chain issues aan te pakken • Je rapporteert aan de Supply Chain 
Director

De perfecte match: • Je bent minimaal in het bezit van een bachelordiploma of je hebt een 
bachelor werk- en denkniveau • Je hebt ervaring met supply chain • Je bent een assertieve 
teamplayer die graag een team coacht en zijn medewerkers stimuleert om zich te ontwikkelen 
als persoon • Dankzij ervaring met leiding geven weet je hoe je een team moet coachen en 
motiveren • Naast het Nederlands spreek je vloeiend Engels. Frans en Duits zijn een pluspunt 
• MS O�  ce kent geen geheimen voor jou

Het aanbod: • Je werkt in een dynamische en internationale omgeving met een uitstekende 
sfeer en een goede balans tussen werk en privé • Glijdende werktijden en structureel 
thuiswerk • Diverse groeimogelijkheden • Competitief salaris aangevuld met extralegale 
voordelen

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Sofi e Valkeners op 011 36 10 78                    www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking
Het Zweedse Scania is een 
wereldwijde speler op het vlak van 
transportoplossingen. Daarnaast 
biedt zij ook industriële en 
maritieme motoren aan. Vanuit het 
state-of-the-art distributiecenter 
in Oudsbergen worden de 
verschillende parts centers en 
regionale magazijnen wereldwijd 
bevoorraad met onderdelen. Dit 
DC speelt dus een cruciale rol in de 
werking van Scania. Het is maar liefst 
125.000m² groot en er liggen meer 
dan 126.000 artikelen in stock. Meer 
dan 1.000 werknemers staan garant 
voor de verwerking van ongeveer 
30.000 orderlijnen per dag. Om de 
verdere groei te bestendigen, zijn wij 
voor Scania Parts Logistics op zoek 
naar een:

 scaniapartslogistics.com



KRC Genk maakt winnaars 
op en naast het veld. 

Ben jij de sterspeler die 
ook ons brand aan de top 
van het klassement zet?

KRC GENK ZOEKT

 Head of Brand & Marketing
Ben je een expert in marketing en weet jij het merk KRC Genk verder uit 
te bouwen en profileren? Neem de lead over het in-house digital content 
agency en ga de challenge aan!

 Press & Communication Lead
Vorm jij de brug tussen kleed- & bestuurskamer terwijl je onderwerpen 
vertaalt naar verhaallijnen? Creëer en implementeer de blauwe draad in  
onze clubcommunicatie.

Itzu Select Hasselt | Ilgatlaan 15, 3500 Hasselt 
+32 11 28 00 50 | info@itzuselect.eu

Ontdek alle KRC Genk vacatures: 
itzuselect.eu
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