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Om haar ambities verder waar te maken, is lokaal bestuur Boom op zoek naar een

Algemeen Directeur 
Decretale graad, voltijdse statutaire betrekking, via aanwerving, zonder aanleg werfreserve

Je verantwoordelijkheden
Als algemeen directeur leid en coördi-
neer je de organisatie en het manage-
mentteam. Je vormt de scharnier met 
de politieke beleidsorganen. Je tilt de 
organisatie naar een hoger niveau van 
klantgerichte dienstverlening. Je rappor-
teert aan het college van burgemeester 
en schepenen, het vast bureau en het 
bijzonder comité voor de sociale dienst.

Je profiel
Je behaalde een academisch 
gericht masterdiploma of 
een licentiaatsdiploma en  
je hebt minimum 5 jaar  
managementervaring.  
Je bent iemand die de 
organisatie in beweging kan 
zetten en een uitgesproken 
people manager. 

Ons aanbod
Een dynamische organisatie,  
in volle beweging en met aandacht 
voor een evenwichtig diversiteitsbeleid. 
Een voltijdse statutaire tewerkstelling 
met 1 jaar proef. Bezoldiging volgens 
salarisschaal decretale graad algemeen 
directeur (min. brutojaarsalaris 80.284,84 
euro - max. brutojaarsalaris 117.163,44 
euro) en extra legale voordelen. 

Voor meer info over de functie en de selectieprocedure, ga naar motmansenpartners.be/overzicht-vacatures of  
neem contact op met Jeroen Smeulders, Director Public, Healthcare & Non-Profit bij Motmans & Partners via  
011 30 35 00 of jeroen.smeulders@motmansenpartners.be. Solliciteren kan tot 12 september 2022 om 9 uur via  
motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. De selectieproeven: verkennend gesprek, jurygesprek en assessment center.

Boom is een groene  
gemeente die aan de rand 
van de Rupel ligt. Als lokaal 
bestuur is het onze blijven-
de ambitie om de dienst-
verlening naar de zowat 
18.000 inwoners van Boom 
zo optimaal mogelijk te  
organiseren. Hiertoe 
bouwden we een stevige 
organisatie uit met zo’n 370 
medewerkers. Om iedere 
medewerker de mogelijk-
heid te bieden optimaal 
te kunnen functioneren, 
investeren wij daarnaast 
ten volle in opleiding en 
ontwikkeling voor ons per-
soneel. Kiezen voor Boom 
is kiezen voor een job met 
inhoud en ontwikkelings-
mogelijkheden. 

OPERATIONEEL MANAGER    
Doener met ondernemersmentaliteit
De uitdaging: • Je zet de missie en de visie van DrivOlution samen met de CEO-
afgevaardigd Bestuurder om in een concrete, effectieve aanpak • Je bepaalt de 
prioriteiten, je coördineert de uitvoering van de bedrijfsprocessen en bent zo mee 
verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen • Je leidt het operationele team 
• Je legt je toe op de domeinen Transport en Mobiliteit en je werkt samen met het team 
nieuwe strategische pistes uit en nieuwe opportuniteiten en diensten die hierin passen

De perfecte match: • Master denkniveau, 5 à 10 jaar leidinggevende werk ervaring in 
een kmo-omgeving en een uitgesproken ondernemende mindset • Peoplemanager met 
sterke affiniteit met de transportwereld • Innovatie en doorontwikkeling van processen 
zijn je niet vreemd, evenmin als een praktische kennis van financieel bedrijfsbeheer • Je 
bent Nederlandstalig met een werkbare kennis van het Frans en Engels

Het aanbod: • Dynamische kmo die een actieve bijdrage levert aan duurzaamheid • De 
kans om de ambitieuze groei mee te helpen realiseren • Je komt terecht in een sector die 
een verschil maakt in een veranderende wereld en een leuke omgeving, omringd door 
fijne collega’s die dezelfde passie delen • Vlotte bereikbaarheid kort bij het treinstation 
en de E314 • Je kan rekenen op een degelijk salarispakket met aantrekkelijke extralegale 
voordelen

De kennismaking
DrivOlution, gelegen in Wijgmaal bij Leuven, 
levert een unieke totaalaanpak voor transport en 
mobiliteit door middel van opleiding, consulting en 
rapporteringstools. Ze begeleiden elke mogelijke 
organisatie naar een betere rijstijl om de 
veranderingen vervolgens in te bedden in de 
bedrijfscultuur. Om hun verdere groei te 
faciliteren, zijn wij voor hen op zoek naar een:

Meer info? Contacteer Marc Janssen op 011 36 10 79         www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/ 
overzicht-vacatures. De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.
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 www.drivolution.be

zoekt Nederlandstalige jurist(e)

Wie zijn wij?
Het Juridische maatschappelijk kenniscentrum voor 
gerechtsdeurwaarders, afgekort als Sam-Tes, werd in 
2014 opgericht ter ondersteuning van het beleid van 
de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Haar 
taken bestaat erin om alle gerechtsdeurwaarders, 
kandidaat-gerechtsdeurwaarders en stagiair-
gerechtsdeurwaarders bij te staan in de dagelijkse 
uitoefening van hun beroep, het voeren van 
een proactieve en positieve communicatie 

omtrent de rol van de maatschappelijk bewuste 
gerechtsdeurwaarder in de samenleving van vandaag 
en morgen. Sam-Tes is gehuisvest in Sint-Gillis.

Wat bieden wij?
Een voltijdse job in een dynamische werkomgeving 
waar je de kans krijgt om nieuwe projecten vanaf de 
start mee vorm te geven en uit te bouwen. Bovendien 
krijg je stimulerende verantwoordelijkheden en plaats 
voor nieuwe initiatieven.

Interesse? Twijfel niet en stuur je cv en motivatiebrief naar hr@sam-tes.be

  
Landen voor pensioen
Welke landen zijn het goedkoopst om 
van je oude dag te genieten?

De levenskost is - naast andere elementen zoals 
het weer, gezondheidszorg, taal en visumkwalifica-
ties - een belangrijke factor voor gepensioneerden 
om te bepalen waar ze zich na hun loopbaan wil-
len vestigen. Het databedrijf Numbeo lijstte de lan-
den op die mensen op hun oude dag de mogelijk-
heid bieden om te genieten van een (min of meer) 
comfortabele levensstijl aan een relatief lage kost 
voor levensonderhoud.  (WiVi)

Bron: Numbeo, 2022

1 Mexico 5 Panama
2 Ecuador 6 Vietnam
3 Costa Rica 7 Montenegro
4 Portugal 8 Colombia



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.

Fijne eerste 
werkdag!

Vind jouw klik 
op jobat.be

openingszin?

Op zoek naar
de perfecte
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