
Bericht : Diamantsector – Deskundigen

OPROEP KANDIDATEN
In uitvoering van het koninklijk besluit van 20 
november 2019 houdende maatregelen be-
treffende het toezicht op de diamantsector en 
het ministerieel besluit van 30 augustus 2021 
betreffende de organisatie van een bekwaam-
heidsproef met het oog op de erkenning als 
diamantdeskundige, wordt door de FOD 
Economie eerlang een bekwaamheidsproef 
ingericht voor deskundigen ter zake van het 
vaststellen van het gewicht, de waarde en de 
kwalificatie van in- of uitgevoerde diamant.

Standplaats: Antwerpen.
Vijf jaar veelzijdige beroepservaring in het diamant-
vak, alsook kennis van het Nederlands, zowel schrif-
telijk als mondeling, zijn vereist.

De voorwaarden tot deelneming aan deze bekwaam-
heidsproef, alsook het volledige examenprogramma, 
kunnen op schriftelijke aanvraag bekomen worden 
bij het Secretariaat van de Examencommissie, Blijde 
Inkomstlaan 17-21 te 1040 Brussel, e-mail: 
examenexpert@ccecrb.fgov.be.

De inschrijvingstermijn loopt tot 30 augustus 2022

Wil je, samen met 245 collega’s, mee aan een efficiënte 
dienstverlening bouwen ? Wil je midden in de maatschappij staan, 
dicht bij de mensen ? Kan je je vinden in onze visie: Samen zorg 
dragen voor het samen-leven in Meerhout ? Dan spreken we dezelfde 
taal! Momenteel zijn wij op zoek naar:

Manager Welzijn
| A1a-A2a-A3a, contractueel - voltijds - onbepaalde duur

Financieel directeur
| Decretale graad, statutair, voltijds.

Alle informatie over de functie-inhoud, 
aanwervingsvoorwaarden, verloning en sollicitatie-
procedure kan je terugvinden op www.meerhout.be.

Solliciteren voor deze 
functies kan tot en met 
dinsdag 6 sept. 2022

 
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)

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

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?


