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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

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!

7 dagen fakken,
7 dagen tijd voor 
jezelf pakken!

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.                  



FUNCTIE

ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKERS 

Je wordt ingezet op één van de diensten van het gemeentebestuur of OCMW (bv. informatie
dienst, bevolkingsdienst, milieudienst, cultuurdienst, personeelsdienst, financiële dienst...). 
Sommige betrekkingen zijn op korte termijn invulbaar.
Je bent verantwoordelijk voor de administratieve opvolging van dossiers m.b.t. jouw dienst.  
Je informeert de burger op een correcte en klantvriendelijke manier, dit gebeurt zowel aan  
de balie, via telefoon of email. Je bent bereid om je de wet en regelgeving van de dienst 
eigen te maken. 

voltijds in contractueel verband (m/v/x) 

SOLLICITEREN
Kandidaturen dienen schriftelijk met c.v., en vergezeld van een uittreksel uit het strafregister 
en een kopie van de behaalde diploma’s, ingediend te worden bij voorkeur via het online 
sollicitatieformulier (www.dehaan.be/vacatures). De gedetailleerde functieprofielen, 
examenprogramma’s en verdere informatie zijn te verkrijgen bij de dienst personeel en HRM, 
schriftelijk of via email naar personeelsdienst@dehaan.be

L E G T  W E R F R E S E R V E  A A N :

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM: MAANDAG 15/08/2022 (ontvangstmelding of datum poststempel)
Meer info op www.dehaan.be

CHAUFFEUR / TECHNISCH MEDEWERKER

Stuur cv én motivatie 
vóór 1 september naar jobs@ivio.be
Schriftelijk examen 12/09
mondeling examen 19/09

Taakomschrijving:
• Ophalen afvalfracties oa. glas en 

asbest
• Belevering recipiënten
• Technisch onderhoud wagens, 

machines & gebouwen
• Recyclageparkbeheer
• Groenonderhoud 
• Werken met hakselaar en bobcat
• Opruimen sluikstort

Profiel:
• In bezit van rijbewijs BE/C 
• Je spreekt Nederlands
• Diploma secundair onderwijs
• Nauwkeurig en technisch  

aangelegd
• Verantwoordelijkheidsgevoel 
• Flexibel en zelfstandig kunnen 

werken

M/V/X - D4/D5 - Contractueel dienstverband 
38u./week - onbepaalde duur

Bekijk de volledige vacature op 

ivio.be/nl/jobs

Wij bieden:
•  Maaltijdcheques
•  Hospitalisatie -en groepsverzekering
•  Fietsvergoeding
•  Interessante verlofregeling
•  Opleiding
•  Teambuilding en toffe collega’s

Word jij onze
 nieuwe collega?

Zin in een afwisselende job in de openlucht met toffe collega’s? 
Je hebt een hart voor het milieu en blijft graag in beweging? 

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

Ontdek onze complete 
thuiswerkgids op  
Jobat.be/thuiswerk

Hoe creëer je
een ergonomische 
thuiswerkplek?
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