
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

Lokaal bestuur Kortessem gaat over tot 
de aanwerving van volgende functie, 
met aanleg van een werfreserve van  
2 jaar:

DIRECTEUR GEMEENTELIJK 
BASISONDERWIJS

Te starten als Directeur gemeentelijke kleuterschool ‘t 
Belhameltje (Guigoven en Zammelen), met mogelijkheid om uit 
te groeien naar Directeur gemeentelijke basisschool Kortessem.

De functie:
Heb jij een passie voor het onderwijs en word je enthousiast over 
het leiding geven in een domein dat voortdurend in ontwikkeling 
is? Heb je zin om bij te dragen aan een onderwijskundig beleid 
gericht op het bieden van kwaliteitsvol onderwijs en het behalen 
van goede leerlingenresultaten? 

Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

Als Directeur voer je een beleid dat gedreven is door visie en 
zet je de krijtlijnen uit waarbinnen de school keuzes maakt en 
prioriteiten stelt in het belang van de leerlingen. Je krijgt de 
belangrijke opdracht om onderlinge relaties tussen teamleden 
op te bouwen rond de schoolvisie. Daarnaast ben je een echte 
bruggenbouwer die samenwerkingsverbanden uitbouwt. Tot slot 
besteed je steeds de nodige aandacht aan de schoolorganisatie, 
met inbegrip van het financieel en materieel beleid. 

Heb je interesse in deze functie?
Een uitgebreide functiebeschrijving kan je vinden 
op www.jobat.be. Voor verdere inlichtingen en info 
kan je terecht op: www.kortessem.be

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.

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

  

Inclusie of diversiteit?
Diversiteit en inclusie zijn cruciaal. 
Maar wat is het verschil?  

In haar boek Inclusieve communicatie merkt au-
teur Hanan Challouki op dat vorig jaar een derde 
van de Belgen roots heeft in een ander land. 
Al gaat het bij diversiteit niet enkel om etnische 
afkomst, ook onder meer gender, geaardheid, 
beperking en leeftijd spelen mee. In de bedrijfs-
wereld zijn diversiteit en inclusie erg aan de orde, 
al is de invulling anders. Diversiteit gaat over de 
verschillen op zich, over de mix, en dus over aan-
tallen en percentages. Bij inclusie gaat het over 
hoe we met al die verschillen omgaan en dus over 
gedrag, waarden en spelregels.  (WiVi)



Vacatures Hogeschool PXL

WE ZOEKEN 3 STAFMEDEWERKERS:
• STUDIEBEGELEIDING EN -VOORTGANG
• ONDERWIJSONDERSTEUNER
• ONDERWIJS- EN KWALITEITSZORG
 
LAST CALL: 
ONTDEK ONS VOLLEDIG AANBOD 
ONDERWIJS- EN ONDERZOEKS-
FUNCTIES VOOR ACADEMIEJAAR 
2022-2023 OP WWW.PXL.BE/JOBS

Hogeschool PXL 
zoekt gedreven collega’s:

• OPLEIDINGSHOOFD LOGISTIEK  
EN VERKEERSKUNDE

• UNIT MANAGER SMART ICT

• DIVERSE ONDERWIJS- EN 
ONDERZOEKSFUNCTIES

Bekijk onze vacatures op
www.pxl.be/jobs

Het stadsbestuur van Herk-de-Stad gaat over tot de aanwerving van 

COÖRDINATOR DIENSTENCENTRUM  
& BUURTGERICHTE ZORG
Voltijds – contract onbepaalde duur – niveau B – aanleg werfreserve
Samen met je team sta je in voor een laagdrempelige, kwaliteitsvolle en klantvriendelijke 
werking van zowel het dienstencentrum als de buurtgerichte zorg.
Profiel: Je vliegt er graag in, weet van aanpakken en kan met je enthousiaste houding mensen 
boeien, raken en overtuigen.

HULPVERLENER SOCIALE DIENST 
Voltijds – contract onbepaalde duur – niveau B – aanleg werfreserve
Vanuit het team sociale dienst bied je psychosociale hulp, informatie, advies en concrete 
dienstverlening volgens de methodes van het maatschappelijk werk.
Profiel: Je bent een resultaatgerichte doorzetter die, soms met kleine stappen, zijn of haar 
doel probeert te bereiken.

MEDEWERKER OMGEVING & ONTHAAL 
Voltijds – contract onbepaalde duur – niveau C – aanleg werfreserve
Je zorgt voor een klantvriendelijk onthaal en biedt ondersteuning bij de voorbereiding en 
afhandeling van dossiers op de dienst omgeving. 
Profiel: Je bent enthousiast, stressbestendig en discreet. Een echt organisatorisch talent, dat 
vlot kan samenwerken.

Voor de volledige functieomschrijvingen, kijk op www.herk-de-stad.be/vacatures

Aanbod voor alle functies: • Uitdagende job met groeikansen • Fijne werksfeer • Salaris
pakket op het aangegeven niveau • Ervaring uit de openbare sector wordt volledig over
genomen, uit de privésector indien relevant • Uitgebreide vakantie regeling • Flexibel werken 
volgens afspraken • Maaltijd en ecocheques • Hospitalisatie verzekering • Fietsvergoeding 
• Pluspas • Tweede pensioenpijler van 3%

Interesse? Stuur je motivatiebrief, cv en een kopie van het gevraagde diploma naar het 
college van burgemeester en schepenen, Pikkeleerstraat 14, 3540 HerkdeStad, mail naar 
secretariaat@herkdestad.be (vraag ontvangstbevestiging) of geef alles af tegen afgiftebewijs 
uiterlijk op 22 augustus 2022. De selectieproeven zijn voorzien in september.

Voor de volledige functieomschrijvingen en meer info over de selectieproeven,  
surf naar www.herk-de-stad.be/vacatures of contacteer de personeelsdienst  
(013 78 09 56 - personeel@herk-de-stad.be). 

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

Meer weten? Contacteer ons!
Erik Leus (directeur Zorg en Leven) | erik.leus@integrozorg.eu

Roel Eerlingen (algemeen directeur) | roel.eerlingen@integrozorg.eu
Solliciteren? Mail je gemotiveerde sollicitatiebrief met cv  

tegen 15/08/2022 naar zorgtoppers@integrozorg.eu

Wil jij kleur helpen geven aan het leven van de 
bewoners van wzc Het Park in Neeroeteren?
Wij zoeken een campusdirecteur

 De kleurrijke uitdaging
Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het leef-, woon- en 
zorggebeuren en -beleid | Je bent het gezicht en aanspreekpunt van het 
woonzorghuis | Je neemt het Zorgtoppersbeleid, efficiënte organisatie en 
budgetopvolging onder jouw vleugels | Je ontwikkelt mee de strategische 
visie van Integro vzw.

 Profiel
Wie ben jij? Jij bent een communicatieve leider die een proactieve en 
innovatieve houding aanneemt en altijd op mensenmaat denkt. Je hebt 
minimum 5 jaar ervaring in gezondheidszorg en kan functioneren op 
masterniveau.

 Aanbod
Wij bieden jou een uitdagende en gevarieerde directiefunctie met 
aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Daarbij 
komt een marktconform salarispakket met extralegale voordelen.
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