
Algemeen directeur
Als hoofdstad van de Kempen speelt Turnhout een 
voortrekkersrol in de regio qua werk, onderwijs, 
justitie, recreatie, mobiliteit en meer. In de rol van 
algemeen directeur geef je leiding aan onze 900 
medewerkers én ben je een brugfiguur tussen 
politiek en administratie.

Functie
• Je formuleert je visie op de 

organisatie en werking van 
Stad Turnhout.

• Je bent klantgericht en 
efficiënt.

• Je vertaalt een 
bestuursakkoord vlot naar een 
meerjarenplanning en bepaalt 
de koers.

• Je bouwt interne en 
externe netwerken uit en 
vertegenwoordigt Stad 
Turnhout bovenlokaal.

Profiel
• Een masterdiploma (of 

gelijkgesteld) en minimum  
5 jaar relevante ervaring.

• Vertrouwd met publiek 
en administratief recht, 
kwaliteitszorg en people 
management.

• Basiskennis lokaal bestuur, 
boekhouding, financiën en 
politiek.

Aanbod

Interesse?
Solliciteer ten laatste  
op 18 september via  
jobs.turnhout.be.  

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

  
Is verlof nefast voor je promotie?
Velen denken dat vakantie nemen negatief overkomt en je 
carrière negatief kan beïnvloeden. Klopt niet: vakantie kan de 
kans op promotie net verhogen.

De Amerikaanse Travel Association 
en auteur Shawn Achor deden on-
langs met hun Project: Time Off een 
van de meest grondige onderzoe-
ken naar de invloed van vakantie 
op werkgevers- en nemers. Ze stel-
den vast dat Amerikanen in de afge-
lopen vier decennia steeds minder 
vakantiedagen opnamen. Hierbij 

speelde de angst dat het vakantie 
nemen een negatief signaal zou zijn 
naar hun manager. 
Maar volgens hun onderzoek heb-
ben mensen die al hun vakantie- 
dagen opnemen net 6,5 procent 
meer kans op promotie of loonsver-
hoging dan mensen die elf of meer 
dagen betaald verlof laten staan. 
“Dat is precies het tegenovergestel-
de van het vaak gehoorde idee dat 
je net vooruit komt door aan het werk 
te blijven”, oppert Shawn Achor in 
Harvard Business Review. Volgens 
Achor is het grootste concurrentie-
voordeel in de hedendaagse eco-
nomie een positief en geëngageerd 
brein. “En om echt geëngageerd te 
zijn op het werk, hebben je herse-
nen periodieke pauzes nodig om 
energie op te doen.”  (WiVi)
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Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer 
online. Vragen? Contacteer Lies Allegaert op +32 9 242 53 28. 
Je reactie wordt snel en confidentieel behandeld.

Beleidscoördinator Human Resources Directeur

Beleidscoördinator 
Verantwoordelijke voor een deel van onze regionale hulp- en dienstverlening

Onze missie is om het welzijn van iedere persoon te versterken. 
Zowel van onze cliënten als onze medewerkers.  
We zoeken twee collega’s voor ons beleidsteam binnen de 
eerstelijns-welzijnssector om samen deze missie te realiseren.

Wil jij jouw expertise inzetten en impact creëren bij CAW Oost-Vlaanderen?  
Dan ben je van harte welkom als onze nieuwe collega!

Human Resources Directeur 
Eindeverantwoordelijke voor het strategisch HR-beleid

Goesting in de match 
van jouw leven? 

Een ruzie onder pubers? Een moeilijke studiekeuze? 
Belangrijke levenskeuzes voor de boeg (zo leek het 
toch op dat moment)? Vrienden konden altijd al bij 
jou terecht voor een luisterend oor én advies. Want jij 
voelt aan wat mensen nodig hebben. Toen al. En nu 
nog steeds. Talenten aan een job helpen die hen op 
het lijf geschreven is, is dan ook een job die op jouw 
lijf geschreven is. Als HR-consultant kan jij he-le-maal 
jezelf zijn.

www.asap.be/nl/jobs/
werken-bij-asap

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?


