
VACATURE / 
 

DIRECTEUR HR
HOOFDZETEL – TOUR & TAXIS – BRUSSEL 
 
De HR-afdeling van ons agentschap is een bruisende omgeving. Ons groot engagement 
voor nieuwkomers en de mooie diversiteit van onze medewerkers komen er samen. De 
uitdagingen zijn groot maar de oplossingen bieden evenredig voldoening. Wil je onze 
HR-afdeling inspireren en uitbouwen vanuit een zinvol engagement voor nieuwkomers 
in Vlaanderen en Brussel? Lees dan zeker verder.

Functieomschrijving 
• Als lid van het managementcomité ben je mee verantwoordelijk voor de strategische 

en operationele beleidsuitvoering van de decretale opdracht van het Agentschap 
Integratie en Inburgering.

• Je bepaalt het HR-beleid en je zorgt voor een tijdige en correcte kwartaalrapportering 
van de HR-projecten.

• Je bouwt aan een zichtbare, toegankelijke en collegiale afdeling HR (15 medewerkers) 
en je helpt de HR-partners groeien in hun rol als HR-business partner.

Je profiel
• Je bent een HR-generalist met visie en minimum tien jaar relevante ervaring op de 

teller. 

Wat bieden we jou?
• Een voltijdse functie op directieniveau met een aantrekkelijk remuneratiepakket 

volgens barema A285 of A286 volgens anciënniteit op directeursniveau,  
een bedrijfswagen en extralegale voordelen. 

Hoe solliciteer je?
Je kan enkel solliciteren via e-mail. Je stuurt 
ten laatste op 9 september 2022 om 
23 uur jouw motivatiebrief én cv naar 
selectieDirecteurHR@integratie-inburgering.be 
met de vermelding van de referentie  
“directeur HR”.

Bekijk de volledige vacature op  
integratie-inburgering.be.

 HET AGENTSCHAP INTEGRATIE EN  
INBURGERING IS OP ZOEK NAAR EEN 

Je eigen opdracht vormgeven, 
met ondersteuning daar waar nodig, 
met respect voor jouw levensverhaal, 

met oog voor jouw talent. 

Je bent een financieel
expert en je hebt een 

luisterend oor.

Je ziet mensen graag 
persoonlijk “bloeien”
 maar ook als team 

““groeien”.

vestiging zwalm
onbepaalde duur - voltijds
interesse?
surf naar www.vzwdebolster.be/vacatures
of mail naar vacatures@vzwdebolster.be 

Bekijk 
onze 

vacatures 
ook 

digitaal!

vzw de bolster zoekt

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

 

Zes thrillers voor deze zomer
Ah, de zomer: altijd goed voor een boek thuis of in een vakantieoord. Jobat selecteert zes thrillers die, zoals je van ons mag 
verwachten, een link hebben met werk en jobs. Ook al is die link niet altijd even sterk aanwezig. Gelezen en goedgekeurd.

Een aanrader is Jullie allebei van 
Adele Parks over twee dames. 
De ene organisatie-adviseur, ge-
trouwd en stiefmoeder van twee 
jongens. De andere samen met 
een rijke Nederlandse zakenman 
in een luxe penthouse. Als beide 
dames verdwijnen, blijkt dat de 
twee een groot geheim delen.

Twee boeken uit onze Jobat- 
zomerthrillerlijst hebben een 
journaliste als hoofdpersonage.  
In De Huisgenoot van Sarah  
Bailey krijgt een reporter te ma-
ken met de moord op een huis- 
genoot waar ze negen jaar ervoor 

al over berichtte. In Studio Zes 
van de Zweedse Liza Marklund, 
een klassieker die opnieuw werd 
uitgebracht, vergaloppeert een 
jonge misdaadverslaggeefster 
zich in een eenvoudige moord-
zaak.

BV’S
De Perfecte Echtgenote van 
Darby Kane, een thriller met een 
hoog Gone Girl-gehalte, gaat dan 
weer over een makelaar die met 
haar man Aaron, een leraar, een 
perfect leven lijkt te hebben. Tot 
Aaron niet komt opdagen op zijn 
werk en zijn auto onvindbaar lijkt. 

In Een laatste uitweg is de hoofd-
rol weggelegd voor Beauregard 
‘Bug’ Montage, een automonteur 
die er een opmerkelijke bijver-
dienste op nahoudt: hij is namelijk 
ook vluchtautobestuurder en staat 
bij overvallen op bijvoorbeeld een 
juwelier in voor de snelle aftocht. 

BV-DAY is de vreemde eend in de 
bijt. Het boek staat op de cover 
aangekondigd als thriller én media- 
satire, en is geschreven door een 
bekende Vlaming die onder de 
schuilnaam Chris Van Gansbeke het 
BV-wereldje op de korrel neemt.

 (WiVi)

Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

www.asap.be/nl/jobs/bouw

CHECK:
Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

Zin in een 
TOPJOB IN DE BOUW?


