
Meer weten? Contacteer ons!
Erik Leus (directeur Zorg en Leven) | erik.leus@integrozorg.eu

Roel Eerlingen (algemeen directeur) | roel.eerlingen@integrozorg.eu
Solliciteren? Mail je gemotiveerde sollicitatiebrief met cv  

tegen 15/08/2022 naar zorgtoppers@integrozorg.eu

Wil jij kleur helpen geven aan het leven van de 
bewoners van wzc Het Park in Neeroeteren?
Wij zoeken een campusdirecteur

 De kleurrijke uitdaging
Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het leef-, woon- en 
zorggebeuren en -beleid | Je bent het gezicht en aanspreekpunt van het 
woonzorghuis | Je neemt het Zorgtoppersbeleid, efficiënte organisatie en 
budgetopvolging onder jouw vleugels | Je ontwikkelt mee de strategische 
visie van Integro vzw.

 Profiel
Wie ben jij? Jij bent een communicatieve leider die een proactieve en 
innovatieve houding aanneemt en altijd op mensenmaat denkt. Je hebt 
minimum 5 jaar ervaring in gezondheidszorg en kan functioneren op 
masterniveau.

 Aanbod
Wij bieden jou een uitdagende en gevarieerde directiefunctie met 
aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Daarbij 
komt een marktconform salarispakket met extralegale voordelen.

 
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)

Vacatures Hogeschool PXL

WE ZOEKEN 3 STAFMEDEWERKERS:
• STUDIEBEGELEIDING EN -VOORTGANG
• ONDERWIJSONDERSTEUNER
• ONDERWIJS- EN KWALITEITSZORG
 
LAST CALL: 
ONTDEK ONS VOLLEDIG AANBOD 
ONDERWIJS- EN ONDERZOEKS-
FUNCTIES VOOR ACADEMIEJAAR 
2022-2023 OP WWW.PXL.BE/JOBS

Hogeschool PXL 
zoekt gedreven collega’s:

• OPLEIDINGSHOOFD LOGISTIEK  
EN VERKEERSKUNDE

• UNIT MANAGER SMART ICT

• DIVERSE ONDERWIJS- EN 
ONDERZOEKSFUNCTIES

Bekijk onze vacatures op
www.pxl.be/jobs



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.

www.hoeselt.be

Wij willen jou

team
in onsDESKUNDIGE 

MILIEU
voltijds - contractueel - niveau B1-B3  

Functie: De deskundige milieu beheert en volgt milieu-aangelegen heden 
in de gemeente op, met het oog op een duurzame leefomgeving.

Profiel: • Bachelordiploma (of hiermee gelijkgesteld) • Slagen voor 
een schriftelijke en mondelinge proef 

De uitgebreide functieomschrijving vind je op www.hoeselt.be.

Aanbod: • Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 
vanaf september 2022 + aanleg wervingsreserve • Competitief 
verlonings pakket in de salarisschaal B1-B3 (brutojaarloon van 
min. € 32.601,85) • Tal van extralegale voordelen (maaltijd-
cheques van € 8, hospitalisatie verzekering, fiets vergoeding van 
€ 0,25/km) • Glijdende werktijden • Aantrekkelijke verlofregeling 
• Bij relevante beroeps ervaring in de privésector of als zelfstandige 
kan er max. 8 jaar dienstanciënniteit meegenomen worden

INTERESSE? Stuur je kandidatuur (met cv en kopie van je diploma) 
per brief naar het college van burgemeester en schepenen, 
Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt. Solliciteren kan tot uiterlijk 9 
augustus 2022 (datum post stempel). Voor meer informatie kan 
je terecht bij de gemeentelijke personeelsdienst op het nummer 
089 51 03 21. 

Werft aan

Gespecialiseerd in logistiek en uitleen van  
materialen. 

Gespecialiseerd in het besturen en werken 
met de borstelwagen. 
 
Gespecialiseerd in groenonderhoud en  
wegenisonderhoud.

OUDSBERGEN.BE/VACATURES

• Voltijds (38 uren/week) contract op niveau D1-D3 (min. 2.088 euro 
bruto, max. 3.250 euro bruto)

• Bijkomende voordelen: maaltijdcheques van 7,50 euro, 35 dagen 
betaalde vakantie, 14 feestdagen, fietsvergoeding, hospitalisatie-
verzekering, opleidingsmogelijkheden ...

Wat bieden we je?

OUDSBERGEN

3X 
Technisch 
assistent

Interesse? Solliciteer nu t.e.m. 14 augustus

Jouw profiel: 
✔  Master of gelijkwaardige 

ervaring
✔  Minstens 4j relevante ervaring
✔  Communicatieve diplomaat
✔  Sterk analytisch denkvermogen 

Ons aanbod:
✔ Enthousiast team
✔ Goede balans werk/privé
✔ Marktconforme verloning
✔  Bedrijfswagen met tankkaart
✔  Diverse extralegale voordelen

STRATEGISCH AANKOPER 
OVERHEIDSOPDRACHTEN

Solliciteer t.e.m. 31 augustus 2022
Met cv en motivatiebrief naar debbie.smets@hospiLim.be

HospiLim, hét samenwerkingsverband tussen Limburgse ziekenhuizen en psychiatrische cen-
tra, is op zoek naar een strategisch aankoper (m/v/x) die zowel in het team van HospiLim als 
voor één van de leden van HospiLim een sleutelrol wil opnemen in de aankoop van goederen 
en diensten voor de Limburgse ziekenhuizen conform de wetgeving overheidsopdrachten.

meer info

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

1. Omzetten van klantontwerpen naar een productierijp eindproduct
2. Uittekenen van de producten, maakbaar maken van de ontwerpen
3. Uitwerken en bouwen van prototypes en begeleiden van de eerste productieruns
4. Opstellen van stuklijsten voor de aankoopdienst
5. Technisch ondersteunen van de commerciële dienst i.h.k.v. nieuwe producten

PRODUCT ENGINEER

Wat heeft EPSILON 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 weekdagen tussen 19 en 21 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 

100 medewerkers
70 in Bree

Hoofdkantoor Bree, 
vestigingen in D, NL, 
Noorwegen

1991www.epsiloncities.com

EPSILON CITIES is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en plaatsen van innovatief straat- en 
perronmeubilair, schuilhuizen, infozuilen en fiets parkeersystemen ... De oplossingen van EPSILON helpen 
steden wereldwijd met het organiseren van hun mobiliteit. Een typisch voorbeeld is de inrichting van 
mobiliteitspunten in het kader van duurzaam woon-werkverkeer, waar fietsparkeersystemen uitgerust met 
slimme toegangscontrole samen met digitale infozuilen ontworpen en geïnstalleerd worden door EPSILON. 
Vanuit Bree worden innovatieve oplossingen aangeboden, die naadloos afgestemd zijn op de vereisten van de 
publieke ruimte. De productie vindt inhouse plaats, volgens de hoogste kwaliteits standaarden en met de beste 
technologieën, in een verticaal geïntegreerd eigen productieproces. Door verdere internationale groei zijn we 
dringend op zoek naar een gemotiveerde spilfiguur:

35 miljoen euro 
omzet (groep)

Ba/ing 
(elektro)mechanica

Nieuws- 
gierigCreatief SecuurPraktisch

Ervaring met complexe mechanische 
producten en/of productieprocessen

SOLIDWORKS  
3D-tekenpakket

Doorgroei - 
mogelijkheden

Samenwerken in 
een moderne  

werkomgeving

Internationaal markt-
gedreven bedrijf met 

innovatieve producten

Competitief salaris 
met interessante 

extralegale voordelen

Uiterst moderne 
werkomgeving en state-
of-the-artmachinepark



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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