
1 PRODUCTIECOÖRDINATOR
1 SALES ENGINEER
De perfecte match:
• Bachelor of master in een technische richting (bouwkunde …)
• Ook juniors/mediors met de juiste instelling komen in aanmerking
• A�  niteit met de bouw, technisch sterk en communicatieve vaardigheden 
• Voor de salesfunctie: commerciële ingesteldheid en kennis van calculatie
• Voor de coördinatorfunctie: gestructureerd, geboeid door productieprocessen en 

zin om verbeteringen aan te brengen

Het aanbod voor beide functies:
• Een jong, dynamisch en groeiend bedrijf waar ‘bouwen met mensen’ en de KOERS-

waarden hoog in het vaandel gedragen worden (Kwaliteit, Openheid, Engagement, 
Respect en Samenwerking) 

• Een werkplek in een modern, nieuw kantoor
• Regelmatig leuke feestjes
• Competitief salarispakket, evenredig met je kennis en ervaring, met tal van 

extralegale voordelen 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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.

De kennismaking

Staalbeton in Rijkevorsel 
maakt deel uit van Groep 
Van Roey en beschikt over 
verschillende afdelingen, die 
de ruwbouw als voornaamste 
toeleveringssector hebben. 
Met een 130-tal medewerkers 
realiseren ze een jaaromzet van 
65 miljoen euro en verwerken 
ze jaarlijks ruim 70.000 ton 
staal. Alle grote bouwbedrijven 
en funderingsfi rma’s in België 
doen een beroep op hun 
wapeningscentrale.

Ter aanvulling van hun teams zijn 
wij voor hen op zoek naar:

 www.groepvanroey.be

BUSINESS PROCESS MANAGER 
Met sterke skills in veranderingsmanagement en digitalisering

De uitdaging: • Als ICT-brugfi guur heb je oog voor de digitale invalshoek en zoek 
je mee naar bijkomende digitaliseringsmogelijkheden en/of verbeteringen • Je 
voert zelf bepaalde projectonderdelen uit, doorloopt de verschillende stappen bij de 
praktische opstart van het verbeterproces, volgt op en begeleidt actief • Je zorgt voor 
verankering van de verbeteringen en je evalueert periodiek de e� ecten ervan 
• Je staat mee in voor de interne communicatie en je organiseert mee infosessies en 
interne opleidingsmomenten • Je rapporteert rechtstreeks aan de CEO

De perfecte match: • Master denkniveau en bewezen ervaring (5 jaar) in de 
structurele begeleiding van verbeterprojecten • Je weet bij de collega’s draagvlak te 
creëren om processen en procedures te optimaliseren • Je beheerst het Nederlands 
en het Frans zeer goed, waardoor je vlot kan communiceren met al je collega’s

Het aanbod: • Een leuke omgeving, waarin normen en waarden belangrijk zijn 
• Een open cultuur met korte communicatielijnen • Een fantastische sector en fi jne 
collega’s die allemaal dezelfde passie voor wijn delen • Vlotte bereikbaarheid, vlak bij 
de E313 • Een degelijk salarispakket met aantrekkelijke extralegale voordelen

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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.

De kennismaking
Licata Vini, een sterk groeiend 
familiebedrijf met een gedreven 
team van ruim 25 medewerkers, 
kan zich gerust de ambassadeur 
van Italiaanse wijn in België 
noemen. Met wijnadvies, 
degustaties, wijncursussen 
en een assortiment van zo’n 
1.000 wijnen van meer dan 100 
producenten wil Licata Vini de 
persoonlijke benadering naar zijn 
klanten blijven perfectioneren.  
Om de interne processen verder te 
optimaliseren en de steile groei in 
goede banen te blijven leiden, zijn 
wij voor hen op zoek naar een: 

 www.licata.be

TEAM MANAGER SUPPLY CONTROL
De uitdaging: • Samen met 2 collega’s ben je verantwoordelijk voor de afdeling Supply 
Control waarin 25 supply controllers werkzaam zijn • Als Team Manager sta je in voor het 
organiseren, aansturen en coachen van een 8-koppig team • Je inspireert jouw team zodat 
zij hun capaciteiten optimaal inzetten en ontwikkelen • Aan de hand van resultaten en cijfers 
maak je rapportages en stuur je bij waar nodig • Een sterke focus op een optimale supply 
chain is de drijfveer voor continue verbeteringen • Je bent in staat om op lange termijn de 
vooruitgang van de afdeling te waarborgen en om deze visie te vertalen naar doelstellingen 
voor jouw team • Je bent verantwoordelijk voor het behandelen van escalaties en je bereidt de 
nodige acties voor om supply chain issues aan te pakken • Je rapporteert aan de Supply Chain 
Director

De perfecte match: • Je bent minimaal in het bezit van een bachelordiploma of je hebt een 
bachelor werk- en denkniveau • Je hebt ervaring met supply chain • Je bent een assertieve 
teamplayer die graag een team coacht en zijn medewerkers stimuleert om zich te ontwikkelen 
als persoon • Dankzij ervaring met leiding geven weet je hoe je een team moet coachen en 
motiveren • Naast het Nederlands spreek je vloeiend Engels. Frans en Duits zijn een pluspunt 
• MS O�  ce kent geen geheimen voor jou

Het aanbod: • Je werkt in een dynamische en internationale omgeving met een uitstekende 
sfeer en een goede balans tussen werk en privé • Glijdende werktijden en structureel 
thuiswerk • Diverse groeimogelijkheden • Competitief salaris aangevuld met extralegale 
voordelen

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Sofi e Valkeners op 011 36 10 78                    www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking
Het Zweedse Scania is een 
wereldwijde speler op het vlak van 
transportoplossingen. Daarnaast 
biedt zij ook industriële en 
maritieme motoren aan. Vanuit het 
state-of-the-art distributiecenter 
in Oudsbergen worden de 
verschillende parts centers en 
regionale magazijnen wereldwijd 
bevoorraad met onderdelen. Dit 
DC speelt dus een cruciale rol in de 
werking van Scania. Het is maar liefst 
125.000m² groot en er liggen meer 
dan 126.000 artikelen in stock. Meer 
dan 1.000 werknemers staan garant 
voor de verwerking van ongeveer 
30.000 orderlijnen per dag. Om de 
verdere groei te bestendigen, zijn wij 
voor Scania Parts Logistics op zoek 
naar een:

 scaniapartslogistics.com



WIJ ZOEKEN:

bekijk de vacature op www.groepcretskens.be/jobs

 KOM JIJ ONS

TEAM
  VERSTERKEN? 

NOTARIEEL JURIST
Je geeft (pro)actief juridisch advies bij de dagelijke operaties van de Groep. Je redigeert, 
onderhandelt en beoordeelt contracten en je zorgt voor het juridisch up-to-date houden 

van modelcontracten.

Je geeft zelfstandig advies met betrekking tot (complexe) juridisch-strategische 
vraagstukken, en waar nodig navigeer je ter verbetering van de juridische processen en 
ter beperking van de (juridische) risico’s. Je bent een sparringpartner voor de business 

vanuit je juridische expertise. 

Je adviseert in geval van litiges en je bent verantwoordelijk voor de coördinatie tussen 
zowel de zaakvoerders en de business partners als externe counsels.

WIJ ZOEKEN:

bekijk de vacature op www.groepcretskens.be/jobs

 KOM JIJ ONS

TEAM
  VERSTERKEN? 

DOSSIERBEHEERDER / ACCOUNTANT 

Ter versterking van onze boekhoudafdeling zoeken wij een dossier-
beheerder/accountant.  Je zal samenwerken met ervaren collega’s 
onder leiding van de financieel manager. Je zal zelfstandig je dossiers 
van A-Z afwerken. Je krijgt dus een zekere autonomie die jou zal 
toelaten om je werk zelf in te delen zolang je maar je deadlines haalt.

Lanaken is een groene gemeente met veel ongerepte natuur in het centrum van 
het Euregiogebied. De gemeente en het OCMW werken intensief aan economische 
ontwikkeling, aangenaam wonen en toeristische promotie, waarbij fietsen centraal 
staat. Het centrum heeft een stedelijk karakter en er is een divers cultureel en 
sportaanbod. De gemeente Lanaken telt ongeveer 26.000 inwoners en onze 
280 medewerkers van gemeente en OCMW zorgen dagelijks voor een optimale 
dienstverlening voor de burger. Om die verder te ondersteunen, zijn we momenteel 
op zoek naar een:

Zin in deze uitdaging? Stuur je motivatiebrief, je cv en een kopie van je diploma  
vóór 1 september 2022 naar personeelsdienst@lanaken.be of naar het  
College van Burgemeester en Schepenen, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken. 
Geldige kandidaten worden uitgenodigd voor selectietesten.

Meer info? www.lanaken.be, personeelsdienst@lanaken.be of 089 73 07 46.

Iedereen is anders! De verschillen tussen mensen helpen ons om een nog 
betere organisatie te zijn. Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent 
ongeacht je gender, seksuele oriëntatie, afkomst, leeftijd, beperking of de 
levensbeschouwelijke tekenen die je draagt. We willen als organisatie zo 
toegankelijk mogelijk zijn voor iedereen.

Administratief medewerker secretariaat
Onbepaalde duur - halftijds (19 u./week) - niveau C1-C3 

Functie: • Je werkt in het gemeentehuis, onder leiding van het diensthoofd secretariaat 
en onthaal. •  Je bent verantwoordelijk voor de administratieve verwerking van de 
agenda’s van de politieke organen van de gemeente, het OCMW en het autonoom 
gemeentebedrijf. • Je staat in voor de correspondentie die vanuit het secretariaat van 
de algemeen directeur gebeurt. •  Je voert soms ondersteunende taken uit voor het 
onthaal, het archief, de ombudsdienst en het secretariaat van de burgemeester.

Profiel: •  Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig. •  Je bent 
een administratieve duizendpoot en kan zelfstandig werken. •  Je bent flexibel, 
discreet en integer. •  Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. •  Je werkt 
nauw  keurig en stipt. • Je hebt geen probleem met strakke deadlines.

Aanbod: • Halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. • Verloning volgens 
barema C1-C3 (min. € 1.064 - max. € 1.947 bruto/maand), aangevuld met maaltijd-
cheques, een hospitalisatieverzekering en een fietsvergoeding. • Een gevarieerde job 
met glijdende werkuren.

Als technieker bij Alken-Maes ziet elke dag er écht anders uit. Onze
techniekers zijn dé rots in de branding (of ja, brouwerij) om onze 
continue productie te garanderen. Ga jij all-in om storingen aan onze 
machines te voorkomen en hou je het hoofd koel? Kriebelt het om je 
technisch talent in te zetten en zorg je voor eenvlekkeloze overdracht 
naar je collega’s?

Dan is een bruisende job als technieker bij Alken-Maes iets voor jou. 
Je krijgtalle vrijheid om er vollenbak voor te gaan. Samen met een 
sterk team, dateven hard geniet van stevig doorwerken als van het 
welverdiende pintje achteraf.



www.limburg.be/vacatures
#limburgbevacatures 

provincie Limburg
Universiteitslaan 1

BE-3500 Hasselt
limburg.be/vacatures

PLOT werft aan!

Ons aanbod
- Flexibele werkuren
- 35 vakantiedagen
- Maaltijdcheques

- Gratis hospitalisatie-
verzekering

- Telewerken

- Opleidings-
mogelijkheden

- Fietsvergoeding

Zie jij jezelf in één van deze functies?
Surf naar www.limburg.be/vacatures voor gedetailleerde informatie over de functie-
inhouden en de selectieprocedures. Solliciteer uiterlijk 11 september 2022  
via het online sollicitatieformulier! 

De cel Informatie- en Communicatietechnologie en/in Educatie (ICTE) wil de 
ontwikkeling van afstandsonderwijs voor de Belgische brandweerlieden verzekeren.  
Om deze doelstelling te realiseren, zoekt PLOT drie gemotiveerde projectmedewerkers. 

Projectcoördinator
- Masterdiploma en werkervaring op gebied van project- en eventmanagement
- Contractueel, voltijds, wervingsreserve
- Brutomaandloon: minimum 3 431,36 euro en maximum 5 684,91 euro

Technopedagoog
- Masterdiploma in de onderwijswetenschappen (of gelijkwaardig) met een  

technisch-pedagogische oriëntatie
- Contractueel, voltijds, wervingsreserve
- Brutomaandloon: minimum 3 431,36 euro en maximum 5 684,91 euro

Multimedia- en communicatiedeskundige
- Bachelordiploma op het gebied van multimedia/audiovisueel schrijven of 

communicatie
- Contractueel, voltijds, wervingsreserve
- Brutomaandloon: minimum 2 745,08 euro en maximum 4 577,76 euro

Alternatief geloo�  dat iedereen een 
plekje verdient op de arbeidsmarkt. 
Daarom ze� en we al 36 jaar in op 
duurzame en inclusieve tewerkstelling, 
via opleidingen, coaching, tewerk-
stelling en bemiddeling op maat.

We versterken de kansen van 
werkzoekenden op de arbeidsmarkt 
en ondersteunen werkenden bĳ  de 
ontwikkeling van hun loopbaan. 
Daarnaast helpen we werkgevers om 
een duurzaam tewerkstellingsbeleid 
te realiseren.

Accountmanager Detentie (Hasselt)

Verantwoordelijke Communicatie & 
Public Relations (Genk)

Coördinator (Genk/Zwartberg)

Instructeur (Genk/Zwartberg)

Voor de volledige functieomschrijvingen en de sollicitatieprocedure, 
ga naar alternatiefvzw.be/vacatures.
Meer info over onze organisatie vind je op www.alternatiefvzw.be.

Wil je graag bij Alternatief 
aan de slag, maar vind je 
geen vacature die bij je 

profi el past? Stuur ons dan 
een spontane sollicitatie!

Vragen? Meer info?
Contacteer Rudi Vos
rudi.vos@alternatiefvzw.be
0472 06 07 61

Wil jĳ  hier ook graag ‘werk’ van maken en ons team komen versterken? 
Momenteel zĳ n we op zoek naar:

BUSINESS DEVELOPMENT BUSINESS DEVELOPMENT 
MANAGER GEZOCHT!MANAGER GEZOCHT!

Interesse?Interesse?  Bekijk de volledige vacature Bekijk de volledige vacature 
op www.groepcretskens.be/jobsop www.groepcretskens.be/jobs

Een echte 
partner voor 
de klant

Je promoot niet alleen onze 
projecten naar potentiele 
nieuwe klanten, maar onderhoud 
ook bestaande klantenrelaties. Je 
ondersteunt klanten waar nodig en 
verzorgd de offertes voor de verkoop.

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

Jouw profiel: 
✔  Master of gelijkwaardige 

ervaring
✔  Minstens 4j relevante ervaring
✔  Communicatieve diplomaat
✔  Sterk analytisch denkvermogen 

Ons aanbod:
✔ Enthousiast team
✔ Goede balans werk/privé
✔ Marktconforme verloning
✔  Bedrijfswagen met tankkaart
✔  Diverse extralegale voordelen

STRATEGISCH AANKOPER 
OVERHEIDSOPDRACHTEN

Solliciteer t.e.m. 31 augustus 2022
Met cv en motivatiebrief naar debbie.smets@hospiLim.be

HospiLim, hét samenwerkingsverband tussen Limburgse ziekenhuizen en psychiatrische cen-
tra, is op zoek naar een strategisch aankoper (m/v/x) die zowel in het team van HospiLim als 
voor één van de leden van HospiLim een sleutelrol wil opnemen in de aankoop van goederen 
en diensten voor de Limburgse ziekenhuizen conform de wetgeving overheidsopdrachten.

meer info



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!

* Andere werkregimes ook mogelijk. Meer info bij je recruiter.

7 dagen fakken,
7 dagen tijd voor 
jezelf pakken!

Zonhoven is een bruisende, actieve 
gemeente in hartje Limburg met meer dan 

20.000 inwoners. Een rustige en groene 
plek, waar het aangenaam wonen is. 

Het gemeentebestuur garandeert een 
klant gerichte dienstverlening en streeft 

naar een open dialoog met zijn inwoners. 
Om de diensten te versterken, is 

gemeente Zonhoven op zoek naar:

Deskundige hr-management
Deskundige informatiemanagement
Deskundige milieu
Diensthoofd sport
Diensthoofd poetsdienst en gezinszorg (thuisdiensten)
Diensthoofd ICT

Iets voor jou?   Voor de uitgebreide functie omschrijvingen en de aanwervings- en diploma voorwaarden of om te solliciteren, surf naar zonhoven.be/vacatures. 

MANAGER OPERATIONS
Organisatorisch sterke peoplemanager

De uitdaging: • Samen met een uitgebreid team sta je in voor projectplanning, 
werkvoorbereiding, projectuitvoering, montagewerkzaamheden, budgetopvolging, 
logistieke processen en expeditie • Je stuurt, begeleidt en coacht je medewerkers 
• Je verbetert continu de operationele processen • Je vertaalt strategie en visie naar 
de afdelingsdoelstellingen • Je maakt deel uit van het senior managementteam en 
rapporteert rechtstreeks aan de CEO

De perfecte match: • Master denkniveau en ervaring in een operationele functie, 
liefst in een grotere kmo-omgeving. Ook logistieke processen zijn je niet vreemd 
• Als peoplemanager ben je sociaal en weet je medewerkers te coachen • Je bent 
communicatief sterk in het Nederlands, Frans en Engels

Het aanbod: • Een brede en verantwoordelijke functie met impact, in een organisatie 
met een vlakke structuur en korte communicatielijnen • Een degelijk salarispakket, 
qua vorm en niveau aangepast aan je ambities • Op termijn mogelijkheid tot inbreng 
(participatie)

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
Veldeman, gevestigd in Bree, is een 
internationaal georiënteerd bedrijf 
gespecialiseerd in het ontwerpen, 
produceren, verhuren en verkopen 
van hoogkwalitatieve tent- en 
halconstructies voor bedrijfs- en 
privéfeesten, opendeurdagen, 
sport- en culturele manifestaties, 
beurzen, tentoonstellingen, 
stockageruimten, sporthallen …
Ze onderscheiden zich door 
een intensieve klantgerichtheid, 
fl exibiliteit en voortdurend 
onderzoek naar productverbetering 
in design en technologie. Om 
het senior managementteam te 
versterken, zoeken we voor hen 
een:

 www.veldemangroup.com 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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