
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.
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7 dagen fakken,
7 dagen tijd voor 
jezelf pakken!
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Is verlof nefast voor je promotie?

De Amerikaanse Travel Association en auteur Shawn 
Achor deden onlangs met hun Project: Time Off een 
van de meest grondige onderzoeken naar de invloed 
van vakantie op werkgevers- en nemers. Ze stelden 
vast dat Amerikanen in de afgelopen vier decen-
nia steeds minder vakantiedagen opnamen. Hierbij 
speelde de angst dat het vakantie nemen een nega-
tief signaal zou zijn naar hun manager. 
Maar volgens hun onderzoek hebben mensen die al 
hun vakantiedagen opnemen net 6,5 procent meer 

kans op promotie of loonsverhoging dan mensen die 
elf of meer dagen betaald verlof laten staan. “Dat is 
precies het tegenovergestelde van het vaak gehoor-
de 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 economie een positief 
en geëngageerd brein. “En om echt geëngageerd te 
zijn op het werk, hebben je hersenen periodieke pau-
zes nodig om energie op te doen.”  (WiVi)

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

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



Thuiswerken met 
(kleine) kinderen 
in huis?

Ook wanneer thuiswerken
de norm is, werkt Jobat graag  
mee aan jouw werkgeluk.

Ontdek onze complete 
thuiswerkgids op  
Jobat.be/thuiswerk

KLANTENADVISEUR MET COMMERCIËLE FLAIREen commercieel medewerker 
om onze interne sales afdeling 
te versterken. Heb jij een vlotte 
babbel, krijg je energie van samen 
met je team de targets te behalen 
en wil je werken in een omgeving 
waar de waarden ‘Warmte’, ‘Groei’, 
‘Geluk’ en ‘#wijzijnwaarmakers’ 
centraal staan? Dan geloven we 
dat jij de juiste kandidaat bent!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Je krijgt een uiteenlopend en uitdagend ta-
kenpakket waarbij je het grootste deel van 
de tijd je commerciële flair gebruikt tijdens 
je (telefonische) contacten met klanten en 
de administratieve afhandeling die hierbij 
komt kijken. 

PROFIEL
Wat op je cv staat is belangrijk, maar niet 
het allerbelangrijkste. We rekruteren voor-
namelijk op basis van DNA. Ben jij een 

tweetalige enthousiasteling die verzot is 
op klantencontact en er keihard voor gaat? 
Dan ben jij onze #waarmaker!

“Werken bij het Inbound-team? Dat is 
thuiskomen in een warm en gedreven team 
waar iedereen elkaar motiveert met een 
lach of een ludieke actie om het target te 
halen. Naast hard werken maken we ook 
tijd om samen iets leuks te doen (zoals 
pannenkoeken eten of mojito’s proeven!).”

Kan je niet wachten om je tanden er in te zetten?Wij ook niet! We zijn namelijk op zoek naar een…AANBOD
• Een job boordevol uitdagingen bij de op één na meest aantrekkelijke 

werkgever van België (Randstad Employer Brand Research 2020).
• Een team met een duidelijke visie, een pak expertise en ambitieuze doel-

stellingen.
• 2 vaste dagen thuiswerk
• Een aantrekkelijk loonpakket met interessante extralegale voordelen 

zoals onder andere een laptop, een gsm-abonnement, thuiswerkvergoe-
ding, groeps – en hospitalisatieverzekering, extra vakantiedagen en een 
uitgebreid flexplan met  mogelijkheden tot flexwagen, tankkaart

• Daarnaast trekken wij er 2x per jaar op uit voor onze memorabele team-
buildings, klinken wij al eens graag op onze successen en is een choco-
laatje ook nooit ver weg

“Eindelijk je perfecte match gevonden?  
Solliciteer dan op onderstaande gegevens”
HR Mediahuis T.A.V. Martine Groenen
Z1 Researchpark 110 1731 Zellik  
Martine.Groenen@mediahuis.be
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