
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.



Wij zijn op zoek naar straffe 
medewerkers.

Solliciteer en maak deel uit 
van een topteam!

Ontdek ons aanbod en lees de volledige 
functieomschrijving op  
www.veneco.be/vacatures.

Interesse?
Stuur je CV en motivatie naar 
info@veneco.be

Officemanager

Je bent een administratieve 
duizendpoot en wordt een 
betrouwbare draaischijf in 

onze organisatie.

Stafmedewerker wonen

Je bouwt aan een 
kwalitatief woonbeleid in 

onze gemeenten.

Medewerker energiescans

Je helpt mensen aan een 
lagere energiefactuur en 

levert zo een impact op het 
klimaat.

Parkmanager

Je bent het centraal 
aanspreekpunt voor 
de bedrijven op onze 

bedrijventerreinen en houdt 
van technisch tekenen.

Preventieadviseur 
niveau 2

Je adviseert de aangesloten 
besturen bij de uitvoering van 

hun welzijnsbeleid.

Stafmedewerker 
handhaving

Samen met twee 
collega’s pak je bouw- en 

milieumisdrijven aan.

Jurist 
overheidsopdrachten
Je verleent juridisch advies 
over overheidsopdrachten, 

zowel voor de gemeenten als 
voor de collega’s.

Woningcontroleur

Je werkt mee aan het 
verbeteren van de 

woningkwaliteit in de regio.

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.

A.M.C. nv (gelegen in Lokeren) is een middelgroot 
productiebedrijf voor metaalconstructies en 
totaalprojecten voor de industrie. A.M.C. bezit 
constructiebedrijven, een engineeringsafdeling en 
montageploegen in België, Duitsland en Frankrijk 
met totaal ongeveer 100 medewerkers. Om onze 
marktpositie te verstevigen hebben we volgende 
vacature (m/v).

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor de realisatie en de coördinatie 
van technische projecten. Je stuurt diverse projecten aan in samenwerking 
met de klanten en de verschillende disciplines binnen de eigen organisatie 
teneinde de gestelde doelen te behalen. Je bent de centrale spil in de realisatie 
van projecten en werkt nauw samen met de klant vanaf de commerciële fase 
tot de montage on site.

Jouw profi el: • Master in mechanica of gelijkwaardig door ervaring
• Klantgerichte commerciële (zakelijke) instelling • Analytisch en creatief
• Organisatietalent • Bereid zijn korte opdrachten in het buitenland 
(hoofdzakelijk in Nederland) op te volgen.

Onze voorkeur gaat uit naar teamplayers met enkele jaren ervaring, woonachtig 
in de omgeving. Wij bieden veel ruimte voor eigen initiatief, de mogelijkheid 
om internationale projecten te realiseren en een zeer gevarieerde job. Verder 
bieden we een salaris in verhouding tot de ervaring, maaltijdcheques en een 
hospitalisatieverzekering. Een fi rmawagen is voorzien.

Schrijven of telefoneren voor een afspraak kan naar:
A.M.C. nv, Rechtstraat 428, 9160 Lokeren-Eksaarde. 
Tel.: 09 353 80 61
of info@amc.be

Schrijven of telefoneren voor een afspraak kan naar:

 info@amc.be

PROJECTMANAGER
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