
OM VER TE GERAKEN  
IN JE JOB HOEF JE 
NIET VER TE ZOEKEN. 

Dichtbij je carrière  
alle kansen geven.

WERKENBIJLIDL.BE
ASSISTANT STORE MANAGER.
SOLLICITEER ALS

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

Techbedrijven zwalpen over thuiswerk
Kantoren sluiten, kantoorruimte verkleinen en thuiswerk omarmen. Dat is het plan bij technologiebedrijf Twitter. Als een Twitter- 
kantoor sluit, gaan de werknemers volledig vanuit hun huis werken. Al hanteert lang niet elk techbedrijf deze aanpak. 

Een bedrijf als Alphabet (Google) 
houdt er een totaal andere visie 
op na. Het investeert volop in de 
eigen kantooromgeving en spoort 
de medewerkers aan om op kan-
toor te verschijnen voor één tot 
drie dagen per week, een thuis-
werkbeleid dat overigens ook 
Apple lijkt te hanteren. 
Nog scherper gaat het er aan 
toe bij Tesla. Daar gaf CEO  Elon 
Musk te kennen dat zijn mede-
werkers minstens veertig uur per 
week op kantoor moeten werken 
vooraleer ze thuis aan de slag 
kunnen. ‘Thuiswerk is niet meer 
aanvaardbaar’, klonk het in een 
mail die Musk hierover onlangs 
schreef naar zijn personeel. 

Of hoe Tesla een totaal andere 
benadering beoogt dan Twitter, 
het bedrijf dat Musk onlangs nog 
wilde overnemen.

ZELF KIEZEN
Weer anders is het bij Airbnb 
waar medewerkers mogen kiezen 
waar ze werken, op kantoor of op 

afstand wereldwijd, al moeten 
ze wel regelmatig samenkomen. 
“We willen de beste mensen in de 
wereld, en die wonen niet meer in 
Silicon Valley. Ze wonen overal”, 
klonk het. De weken na hun aan-
kondiging kreeg de vacaturepagi-
na van Airbnb meer dan 800.000 
bezoeken. Of hoe thuiswerk best 
wel leeft bij kandidaten.  (WiVi)

Jobat en Made in organiseren 
samen het ‘War for Talent’-onder-

zoek. Vul de vragenlijst in en maak 
kans op een Apple watch.

Je vindt deze op: 
Jobat.be/warfortalent
of via onderstaande 

QR-Code:  



ECO-SHOP zoekt  Shopmanager Antwerpen
JE BENT:
-  een bedreven verkoper met een 

verzorgd voorkomen;
-  geïnteresseerd in de 

tweedehandssector;
-  stipt, correct en zelfstandig;
-  behendig met pc en social media;
-  bereid om te werken op zaterdag;
-  meertalig (nl/fr/eng) is een pluspunt.

WIJ BIEDEN: 
-  Een fulltime job (38u) en marktconform 

loon;
-  De kans om je eigen winkel uit te baten 

en een netwerk van kopers en verkopers 
uit te bouwen (on- en offline).

Ben je gemotiveerd om te starten
 als shopmanager van Eco-Shop?
Stuur je cv en motivatie naar 
ann.warnez@ecoshop.be 
Of vraag meer info op
051/21.15.31

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

voor je eerste afspraak?

Zenuwachtig

Ook op zoek naar de perfecte match?
Ga naar jobat.be, kies uit duizenden jobs en 
vind de job waar jij écht gelukkig van wordt.

Succes met
je sollicitatie!

Vind jouw klik 
op jobat.be

Motmans & Partners, met 
kantoren in Antwerpen, Hasselt, 
Lommel, Herentals, Diegem en 
Eindhoven, is een vaste waarde in 
kwalitatieve HR-dienstverlening. 
Onze ervaren consultants bieden 
maatwerk op het vlak van Werving 
& Selectie, Talentmanagement, 
HR-advies, Projectsourcing en 
Loopbaanbegeleiding. Onze klanten 
bevinden zich in de private sector, 
in de publieke, de social- en de 
non-profitsectoren. Motmans & 
Partners groeit. Zin om onze familie in 
Antwerpen te versterken?

HR-ADVISEUR / RECRUITMENT CONSULTANT  

Kom ons team vervoegen! 
Reageer via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures of bel voor meer info naar Florence Verschueren op 034 34 09 90.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De uitdaging: • Je staat in voor de invulling van vacatures op (midden)management-, directie- 
en C-level in de meest diverse disciplines en sectoren • Je gaat op zoek naar een ideale match 
tussen werkgever en werknemer, met een gelukkige kandidaat en een tevreden klant als resultaat 
• Samen met je collega’s, regiodirecteur, accountmanagers, assessoren en recruiters doe je een 
diepgaande intake, bepaal je de profielvereisten, werk je creatieve sourcingpistes uit en zoek je met 
de nodige doorzetting in eigen en externe databases • Je screent kandidaten en via diepgaande 
face-to-facegesprekken onderzoek je de potentiële match • Je rapporteert aan de klant, je bent 
een toegewijde dossierbeheerder en je diept de bestaande klantrelaties uit • Je wil kwalitatief werk 
afleveren en blijven bijleren • Bij interesse krijg je de kans om - naast werving en selectie - deel te 
nemen aan andere aspecten van onze dienstverlening

De perfecte match: • Je kan terugblikken op een eerste rekruteringservaring • Je hebt oprecht 
interesse in mensen en hun drijfveren • Je hebt oog voor kwaliteitsvolle en langdurige relaties 
met klanten • Je bent uitgesproken servicegericht en toont een doorgedreven professionaliteit en 
doorzettingsvermogen • Je bent aangenaam in de omgang en weet het respect van klanten en 
teamleden af te dwingen • Je wil geen anoniem nummer zijn in een grote structuur, je functioneert 
het best in een klein maar hecht team

Het aanbod: • Tof team, inhoudelijke kwaliteit gecombineerd met veel time for fun, een moderne 
en aangename kantooromgeving • Ruimte voor initiatief en creativiteit • State-of-the-arttools 
• Opdrachten voor de belangrijkste bedrijven uit de regio • Opleidings- en doorgroeimogelijkheden 
• Zeer degelijk salarispakket, inclusief firmawagen

 www.motmansenpartners.be

YOU DON’T BUILD A 
BUSINESS. YOU BUILD 
PEOPLE AND THEN 
PEOPLE BUILD THE 
BUSINESS.
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