
Interesse?  
Solliciteren kan tot uiterlijk 22 augustus 2022 via  
www.bilzen.be/vacatures. Daar kan je ook de volledige 
functiekaart raadplegen.

Gezocht: Creatieve M/V/X  
met speels hart
Bilzen heeft iets aparts. Eigenzinnig maar vastberaden. Hier bekijken we 
de dingen graag anders. We zijn niet de grootste. Ook niet de oudste of 
de chicste. We doen het op onze manier. Met passie, goesting en de 
ambitie om Bilzen elke dag opnieuw biesonder te maken. Daarom zijn 
we op zoek naar een:

●   BEGELEIDER IN DE BUITENSCHOOLSE 
KINDEROPVANG DOMINO ●

Graad Cv | in contractueel halftijds dienstverband 
Je staat in voor de voor- en naschoolse kinderopvang, ook op woensdag-
namiddag, gedurende de schoolvrije dagen en vakantie periodes van 
zowel schoolgaande kleuters als kinderen van de lagere school.
Je bent een teamplayer die enthousiast is en zorgzaam in de omgang 
met kinderen, ouders en collega’s. Je bent creatief in de uitwerking van 
aangepaste activiteiten. Je zorgt mee voor een huiselijke, gezellige sfeer in 
de opvang en hebt oog voor hygiëne en voor mogelijke veiligheidsrisico’s.

Profiel
Je bent in het bezit van een diploma dat je toelaat te werken in een 
erkende kinderopvangvoorziening.

Wat mag je verwachten?  
Een contract van onbepaalde duur, een brutomaandloon (afhankelijk 
van relevante ervaring) tussen € 1.063,96 en € 1.947,32 aangevuld met 
extralegale voordelen. 

VACATURE

Werken bij Maasmechelen, dat is werken voor een multiculturele 
en levendige gemeente, omringd door mooie natuur. Deel je 
kennis met 600 collega’s en draag je steentje bij aan de groei 
van onze gemeente! Zie jij jezelf in deze functie?

Wij zijn op zoek naar jou! 

DIENSTHOOFD werken
Contractueel - voltijds - niveau A1a-A2a
Je geeft indirect leiding aan een team van ongeveer 45 
medewerkers. Daarbij ben je onder andere verantwoorde-
lijk voor de aankoop en optimalisatie van raamcontracten, 
het inkoopbeleid en de aanbestedingsdossiers. Zo zorg 
je voor gebouwen en wegen die in orde zijn, toegankelijke 
parken en groene parkbegraafplaatsen. Kortom: jij maakt 
van Maasmechelen een aangename plek om te vertoeven.

Interesse? Surf naar www.maasmechelen.be/vacatures 
voor meer informatie.

Solliciteren kan tot en met 21 augustus 2022. Stuur een mail 
naar vacatures@maasmechelen.be, met je cv, motivatiebrief, 
een uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud) en 
een kopie van je diploma.

Vermeld duidelijk het referentienummer in de titel van je 
sollicitatiemail: PMW-2022-DHW

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. 

Voor de juiste 
chemie tussen 

kandidaat en 
aanwerver Kortrijk

Vaartstraat 25
056 225 880

Gent
Kortrijksesteenweg 1099

093 108 339

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.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)



VACATURES

KANDIDAATSTELLING

De gemeente Leopoldsburg werft aan:

ALGEMENE INFORMATIE
Voor bovenstaande functies gelden er algemene toelatingsvoorwaarden en moeten de kandidaten slagen in een selectieprocedure. Naast een passende verloning, maaltijd
cheques, fietsvergoeding en een hospitalisatieverzekering kan beroepservaring in de privésector of als zelfstandige worden toegekend als die beroepservaring relevant is  
voor de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld (met een maximum van 6 jaar). Voor beide functies wordt tevens een wervingsreserve van 1 jaar aangelegd. 

Richt je kandidatuur met vermelding van je motivatie, het vereiste diploma en/of attest (indien van toepassing), schriftelijk en aangetekend, met recent cv uiterlijk op 15 
augustus 2022 (arbeider wegen) of 31 augustus 2022 (directeur cultuurcentrum) aan het college van burgemeester en schepenen, personeelsdienst, Koningin Astridplein 37, 3970 
Leopoldsburg. Je mag je kandidatuur ook met de vereiste stukken tegen ontvangstbewijs afgeven aan de centrale onthaalbalie van het gemeentehuis tijdens de openingsuren, zie 
www.leopoldsburg.be. Solliciteren onder dezelfde voorwaarden via e-mail mag ook op sollicitaties@leopoldsburg.be. Voor elke functie is een functiebeschrijving beschikbaar die 
je kan raadplegen op www.leopoldsburg.be/vacatures. Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met Bart Froeyen: T 011 34 92 15  
of bart.froeyen@leopoldsburg.be.

DIRECTEUR CULTUURCENTRUM
A1aA3a – contractueel – voltijds 38/38

Functie: Je leidt, beheert en coördineert de werking van het cultuurcentrum. 
Als directeur werk je onder directe leiding van de clustercoördinator Vrije Tijd.

Profiel: 
 Je beschikt over een masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld). 
OF
 Je hebt een bachelordiploma en minstens 6 jaar leidinggevende/

coördinerende ervaring binnen het brede culturele werkveld en slaagt voor 
een niveautest. 

ARBEIDER WEGEN
D1D3 – contractueel – voltijds 38/38

Functie: Als arbeider wegen voer je metsel-, bevloerings- en bezettingswerk uit. Je 
controleert de gemeentelijke infrastructuur (wegenis, stoepen en riolering) en voert 
waar nodig onderhoudswerken en herstellingen uit. Bovendien ondersteun je ook bij de 
opbouw/afbraak van evenementen en tentoonstellingen.

Profiel: 
 Er is geen diplomavereiste. 
- Je kunt minimaal 3 jaar beroepservaring voorleggen in één van de volgende domeinen: 

metselwerk, bevloerings- en bezettingswerk, wegenis- en rioleringswerk. 
 Je beschikt ook over een geldig rijbewijs C bij aanwerving of je behaalt dit  binnen 6 

maanden na de aanwervingsdatum. Dit laatste is een voorwaarde om in dienst te blijven.

Bekijk onze vacatures op 
www.pxl.be/jobs

 

Hogeschool PXL zoekt gedreven collega’s:

 
CAMPUSBEHEERDER

STAFMEDEWERKER RE-INTEGRATIE COACH

STAFMEDEWERKER ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG

PREVENTIEADVISEUR NIVEAU 2

OPLEIDINGSHOOFD JOURNALISTIEK

COÖRDINATOR STUDENT HOTSPOT

ONDERZOEKER/PROJECTMEDEWERKER  
OUDERBETROKKENHEID OP SCHOOL

Wij zoeken dringend 30 nieuwe 
VAB-Wegenwachters & chauffeurs
Als VAB-Wegenwachter en chauffeur kan je 7 dagen werken en 
heb je daarna 7 dagen vrij*.  Een job in de regio, goede arbeids-
voorwaarden en fi jne collega’s krijg je er nog eens bovenop!

Solliciteer via jobs.vab.be
* Andere werkregimes ook mogelijk. Meer info bij je recruiter.

m | v | x

7 dagen fakken,
7 dagen tijd voor 
jezelf pakken!

Wij zoeken dringend 30 nieuwe 
VAB-Wegenwachters & chauffeurs
Als VAB-Wegenwachter en chauffeur kan je 7 dagen werken en 
heb je daarna 7 dagen vrij*.  Een job in de regio, goede arbeids-
voorwaarden en fi jne collega’s krijg je er nog eens bovenop!

* Andere werkregimes ook mogelijk. Meer info bij je recruiter.

7 dagen fakken,
7 dagen tijd voor 
jezelf pakken!
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