
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:  



AQUADUIN ov is een intergemeentelijk samenwerkingsverband in de regio Veurne en de Westkust met uitvalsbasis in OOSTDUINKERKE. Wij zijn 
enerzijds actief in duurzame winning, distributie en sanering van drinkwater en anderzijds in het beheer van duingebieden. In het kader van onze 
continue expansie investeren wij in verdere teamuitbreiding:

Interesse? Richt je kandidatuur naar o�  ce@verdonckbv.be
Meer info? Jos Verdonck, Personeelspsycholoog, 056 53 11 80

Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner
Volg ons opfi www.verdonckbv.be

Aanbod voor bovenstaande functies: • uitdagende functies in een toonaangevende en innovatief 
bedrijf  • een jonge, dynamische en professionele teamspirit • een aantrekkelijke werkomgeving • een 
werkgever met aandacht voor een goede work-life balance • een solide organisatie die duurzaam 
ondernemen hoog in het vaandel draagt • een attractief aanvangssalaris + diverse sociale en extra-
legale voordelen (o.a. 35 verlofdagen; bedrijfswagen voor de ICT-manager)

ICT-MANAGER
(ref 60917) 

Samen met het ICT team word je verantwoorde-
lijk voor alle ICT-toepassingen en word je nauw 
betrokken bij alle interne en externe evoluties 
in de organisatie: • algemeen beheer van alle 
(innovatieve) toepassingen op vlak van hard- en 
software • opvolging van het eigen ontwikkeld 
CRM-pakket (opdrachten, facturatie, klanten-
beheer) • analyse en omzetting van interne 
IT-vragen en externe datarapportages naar 
werkbare tools • dagelijkse samenwerking met 
twee ervaren interne programmeurs • commu-
nicatie met externe leveranciers • security en 
kwaliteitsmanagement (ISO 27001, ISO 9001) 
• intern en extern ondersteunend aanspreek-
punt voor o.m. samenwerkende drinkwater-
maatschappijen. Hiertoe werk je rechtstreeks 
samen met de directeur-generaal.

Profi el: • Ma/ba met background in informatica
• voldoende IT ervaring om veelzijdige vragen 
te vertalen naar concrete toe passingen • goede 
basis kennis van C# en SQL • communicatief 
vaardig • vlot in de samenwerking met ervaren 
medewerkers experten • hands-on.

FINANCIEEL-
ADMINI STRATIEF 
EXPERT
master accountancy (ref 60918)

Na een grondige introductie zal je mee instaan 
voor de algemene en analytische boekhouding 
alsook voor de personeelsadministratie i.s.m. het 
sociaal secretariaat. Daarnaast zal je een veel-
heid aan specifi eke opdrachten vervullen: • tarief-
planning en -structuur rapportage aan de VMM 
• deelname aan fi nanciële werkgroepen binnen 
de sectorfederatie • overleg met overheids-
instanties o.a. nieuwe projecten, subsidies,  …
Kortom, een brede job op masterniveau met een 
sterke beleidsbetrokkenheid en verdere groei-
kansen. 

Profi el: • economisch master met goede boek-
houdkundige basiskennis • sterk analytisch en 
cijfermatig ingesteld • communicatief persoon 
met professionele ambitie • ook schoolverlaters 
komen in aanmerking.

MEDEWERK(ST)ER
TECHNISCHE DIENST
drink- en afvalwaterinstallaties (ref 60919)

Na een grondige opleiding zal je deels intern 
en deels extern werken. Enezijds zal je instaan 
voor klantenbezoeken (bv. keuring van instal-
laties) en opvolging van saneringswerken (o.a. 
nieuwe riolering). Daarnaast zal je mee instaan 
voor de technische ondersteuning vanuit de 
binnendienst o.a. opmaak van inspectieplannen 
riolering, prijsaanvragen voor projecten, interne 
helpdesk voor particuliere klanten omtrent de 
drink- en afvalwaterinstallaties. 
Profi el: • technisch bachelor o.a. bouwkunde, agro-
industrie, elektromechanica, ... • “hands on” 
persoon met goed technisch-praktisch inzicht
• communicatief en klantvriendelijk • ook school-
verlaters komen in aanmerking. 

ADMINISTRATIEF 
MEDEWERK(ST)ER
(ref 60920)

In deze functie zal je enerzijds instaan voor de 
administratieve follow-up van abonnees:
telefonisch onthaal klanten • adreswijzigingen 
• opvolgen betalingen. Daarnaast ondersteun 
je de technische dienst: • verwerken van werk-
opdrachten • aanmaken nieuwe abonnees. 
Kortom, een afwisselende job in sterk teamver-
band waarbij je rechtstreeks rapporteert aan het 
Hoofd Administratie.

Profi el: • bachelor • communicatief en klantvrien-
delijk • punctueel en cijfermatig sterk • goede 
kennis Frans (noties Engels & Duits zijn pluspun-
ten) • ook schoolverlaters komen in aanmerking.

Interesse? info@aquaduin.be - 058 533 833 - Dhr. Winnock de Grave

www.aquaduin.be

Geef jij Aquaduin
een nieuwe boost?

POLYVALENTE ARBEIDERS
Je wordt ingeschakeld in de dagelijkse werken binnen het ambtsgebied: • werken aan leidingen 
en aftakkingen • bedienen van graafmachines • het plaatsen van digitale water meters • werken 
en taken zelfstandig opvolgen.

Profi el: • enthousiaste en fi tte teamplayer met zin voor initiatief • technische A2- of A3-opleiding
• rijbewijs B en bereid CE te behalen • werk ervaring is welkom, maar geen must.

Aanbod: • gevarieerde functie met interne en externe contacten • aangename werksfeer • moderne
en goed uitgeruste organisatie die continue investeert in materiaal en techniek • aantrekkelijk 
salarispakket.

Gezocht voor onmiddellijke indiensttreding
Marketing Manager/Communicatieverantwoordelijke 

(m/v)
Voor tweedehandszaken in Vlaanderen

(meubelen en klein materiaal, geen kledij)
Wie zijn wij ?
Ecoshop is het grootste netwerk van 2de hands verkoopdepots met rechtstreekse filialen in België. Ecoshop is een 
centrale speler in de duurzame ontwikkeling en alternatieve consumptie in België.
 
Functieomschrijving
Voor ons commerciële team zoeken wij een ervaren Marketing Manager. Met als doel enerzijds het genereren van 
omzet door actief prospectie te voeren en anderzijds de activiteiten van ons bedrijf meer op de kaart te zetten. Social 
Media speelt hierin een belangrijke rol.
Het grootste deel van je werkzaamheden wordt ingevuld door uitbouwen van relaties met klanten, zowel particulieren 
als btw-plichtingen. Je analyseert de markt en zet deuren open voor nieuwe opportuniteiten. Je volgt de trends, 
ontwikkelingen en kansen op de markt. Daarnaast ben je actief op social media, neem je onze website onder handen 
en verhoog je onze naambekendheid.
 
Taakinhoud
* Relaties opbouwen met klanten, zowel particulieren als btw-plichigen, openbare besturen, …
* Actieve prospectie voeren
* Je weet te overtuigen
* Eigen website verbeteren, onderhouden en beheren
* Verbeteren naamsbekendheid
* Actief aanwezig zijn op social media
* Opzetten en opvolgen marketingcampagnes, in samenspraak met collega’s die fysiek de winkels uitbaten
* Ondersteunen geranten door het nodige materiaal ter beschikking te stellen (brochures, folders, uithangsborden, …)
 
Profiel
Bachelor in Marketing, Communicatie of gelijkwaardig door relevante ervaring
Je denkt en handelt op een strategisch niveau
Resultaatgedreven en hands-on
Bereid zich te verplaatsen over heel België
Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands en Frans
 
Aanbod
Je komt terecht in een bedrijf dat ruimte biedt voor persoonlijke groei en ondernemerschap. Je werkt in een klein 
stabiel team van collegiale, gemotiveerde mensen die van aanpakken weten. Je kan steeds rekenen op hen om je job 
professioneel uit te voeren.
Een voltijdse job in een jong dynamisch team met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
 
Interesse ?
Stuur dan jouw cv met motivatiebrief door naar ann.warnez@ecoshop.be. Meer informatie kan je 
verkrijgen via 051/21.15.31.

Gezocht voor onmiddellijke indiensttreding

MARKETING MANAGER/
COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE (m/v)

Voor tweedehandszaken in Vlaanderen
(meubelen en klein materiaal, geen kledij)

Wie zijn wij ?
Ecoshop is het grootste netwerk van 2de hands verkoopdepots met  
rechtstreekse filialen in België. Ecoshop is een centrale speler in de  
duurzame ontwikkeling en alternatieve consumptie in België.
Functieomschrijving
Voor ons commerciële team zoeken wij een ervaren Marketing Manager.  
Met als doel enerzijds het genereren van omzet door actief prospectie te 
voeren en anderzijds de activiteiten van ons bedrijf meer op de kaart te 
zetten. Social Media speelt hierin een belangrijke rol. Het grootste deel van 
je werkzaamheden wordt ingevuld door uitbouwen van relaties met klanten, 
zowel particulieren als btw-plichtingen. Je analyseert de markt en zet  
deuren open voor nieuwe opportuniteiten. Je volgt de trends, ontwikkelingen 
en kansen op de markt. Daarnaast ben je actief op social media, neem je 
onze website onder handen en verhoog je onze naambekendheid.
Profiel
Bachelor in Marketing, Communicatie of gelijkwaardig door relevante erva-
ring. Je denkt en handelt op een strategisch niveau. Resultaatgedreven en 
hands-on. Bereid zich te verplaatsen over heel België. Uitstekende mondelin-
ge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands en Frans
Aanbod
Je komt terecht in een bedrijf dat ruimte biedt voor persoonlijke groei en 
ondernemerschap. Je werkt in een klein stabiel team van collegiale,  
gemotiveerde mensen die van aanpakken weten. Je kan steeds rekenen 
op hen om je job professioneel uit te voeren. Een voltijdse job in een jong 
dynamisch team met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
Interesse ?
Stuur dan jouw cv met motivatiebrief door naar ann.warnez@ecoshop.be. 
Meer informatie kan je verkrijgen via 051/21.15.31.

Is er iemand

stapelgek op jou?

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

Profi ciat met je 
nieuwe job!

Vind jouw klik 
op jobat.be

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
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