
A.M.C. nv (gelegen in Lokeren) is een middelgroot 
productiebedrijf voor metaalconstructies en 
totaalprojecten voor de industrie. A.M.C. bezit 
constructiebedrijven, een engineeringsafdeling en 
montageploegen in België, Duitsland en Frankrijk 
met totaal ongeveer 100 medewerkers. Om onze 
marktpositie te verstevigen hebben we volgende 
vacature (m/v).

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor de realisatie en de coördinatie 
van technische projecten. Je stuurt diverse projecten aan in samenwerking 
met de klanten en de verschillende disciplines binnen de eigen organisatie 
teneinde de gestelde doelen te behalen. Je bent de centrale spil in de realisatie 
van projecten en werkt nauw samen met de klant vanaf de commerciële fase 
tot de montage on site.

Jouw profi el: • Master in mechanica of gelijkwaardig door ervaring
• Klantgerichte commerciële (zakelijke) instelling • Analytisch en creatief
• Organisatietalent • Bereid zijn korte opdrachten in het buitenland 
(hoofdzakelijk in Nederland) op te volgen.

Onze voorkeur gaat uit naar teamplayers met enkele jaren ervaring, woonachtig 
in de omgeving. Wij bieden veel ruimte voor eigen initiatief, de mogelijkheid 
om internationale projecten te realiseren en een zeer gevarieerde job. Verder 
bieden we een salaris in verhouding tot de ervaring, maaltijdcheques en een 
hospitalisatieverzekering. Een fi rmawagen is voorzien.

Schrijven of telefoneren voor een afspraak kan naar:
A.M.C. nv, Rechtstraat 428, 9160 Lokeren-Eksaarde. 
Tel.: 09 353 80 61
of info@amc.be
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PROJECTMANAGER

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

  
Als je niets hoort na je jobinterview
Je hebt gesolliciteerd, bent uitgenodigd, maar na je interview 
hoor je niks meer. Geen paniek: radiostilte betekent dan niet 
altijd een afwijzing.

Het is niet ongewoon dat je na een 
sollicitatie wekenlang niets hoort. 
Vooreerst moet een recruiter vol-
doende geschikte kandidaten vinden 
om die vervolgens aan de aanwer-
vende (hiring) manager voor te leg-
gen. Als deze laatste niet tevreden is 
over de kandidaten, die de recruiter 
in eerste instantie heeft voorgesteld, 
kan het zijn dat hij of zij meer kandi-
daten wil zien. “Om op deze timing 
in te spelen, kan je aan het eind 
van je jobinterview gerust vragen: 
‘Gebaseerd op de kandidaten die u 
heeft gezien, ziet u mij verder gaan 
in het aanwervingsproces?’”, sugge-
reert loopbaancoach Marlo Lyons in 
Harvard Business Review. 

VERKLARINGEN
Maar er zijn nog verklaringen voor 
radiostilte. Tijdens de sollicitatie-

procedure kan de hiring manager 
of recruiter op vakantie gaan of ziek 
worden, of het bedrijf verlaten. En 
als een vacature eenmaal is gepu-
bliceerd, kunnen functieomschrijving 
of -vereisten veranderen. Of kan de 
vacature worden opgeschort als ge-
volg van de veranderende econo-
mische omstandigheden. “Ook dat 
gebeurt vaak.  (WiVi)



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.
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7 dagen fakken,
7 dagen tijd voor 
jezelf pakken!
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A.M.C. nv (gelegen in Lokeren) is een middelgroot 
productiebedrijf voor metaalconstructies en 
totaalprojecten voor de industrie. A.M.C. bezit 
constructiebedrijven, een engineeringsafdeling en 
montageploegen in België, Duitsland en Frankrijk 
met totaal ongeveer 100 medewerkers. Om onze 
marktpositie te verstevigen hebben we volgende 
vacature (m/v).

Functiebeschrijving
• Aan de hand van de werkhuistekeningen stel je mee een productieplanning 
en -methode op • Je leert onze machines kennen en bekijkt per project de 
meest effi  ciënte manier voor het bouwen van de metaalconstructie • Je stuurt 
samen met de productieleider de collega’s aan, op de werkvloer.

Jouw profi el
• Je bent in het bezit van een technisch diploma • Je bent gedreven, en 
stressbestendig • Je bent een rasechte problem solver • Je werkt graag in een 
dynamisch en gemotiveerd team •Je hebt ervaring met technische tekeningen 
en metaalconstructies.

Ons aanbod
• Salaris in functie van ervaring • Je helpt mee aan de realisatie van grote 
projecten voor de Belgische en internationale industrie • Pragmatische KMO-
stijl: vlakke bedrijfsstructuur met gemotiveerde collega’s • Hospitalisatie-
verzekering en maaltijdcheques.

Schrijven of telefoneren voor een afspraak kan naar:
A.M.C. nv, Rechtstraat 428, 9160 Lokeren-Eksaarde. 
Tel.: 09 353 80 61
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TECHNISCHE SUPERVISOR
METAALCONSTRUCTIEWERKPLAATS

DEWAELE HOUTSKELETBOUW nv gevestigd te DEERLIJK is 
toonaangevend in energiezuinige woningen. In België en Noord-
Frankrijk hebben wij een stevige reputatie dankzij méér dan 
50 jaar ervaring in houtskelet, alsook in een kwalitatieve en 
geïndividualiseerde afwerking. Wegens verdere expansie wensen 
wij ons kaderteam te versterken met een

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

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

PROJECTMANAGER AFWERKING
• particuliere klanten Wallonië 
• organisator met interesse in (bouw)techniek (ref 80713)

Na een grondige interne opleiding zal je continu 10 à 15 particuliere woningbouwprojecten opvolgen 
vanaf de afwerking: technieken, vloeren, binnenafwerking, etc. Dit omvat: • de microplanning 
• de werfopvolging • de supervisie op de onderaannemers • opmetingen voor atelierinstructie • de 
praktische problem solving • … Daarnaast zal je als aanspreekpunt optreden voor de klanten bij 
vragen, keuzes, wijzigingen,… Kortom, je wordt een spilfi guur die garant staat voor een vlot verloop 
van alle afwerkingen.

Profi el: • ing/ma of gelijkwaardig door ervaring • autonoom en ondernemend leider met 
vlot organisatietalent • communicatief vaardig (N/F) • oplossingsgericht en besluitvaardig in 
praktische situaties • klantvriendelijk in de omgang.

Aanbod: • een brede job met een grote variatie aan projecten • een grote zelfstandigheid 
in de eigen werkorganisatie • een solide onderneming met een familiale bedrijfsspirit • een 
gereputeerd bedrijf met een marktleiderspositie in energiezuinige houtskeletbouwwoningen

• uitstekende loonvoorwaarden + voordelen + representatieve bedrijfswagen.

Goesting om je carrière 
verder uit te bouwen? 

www.asap.be/nl/jobs/bouw

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN 
DE BOUW?

Je eerste realisatie was een houten blokkenhuis. 
Daarna volgden ontelbare creatieve Lego-
constructies. Met of zonder plannen. Want jij 
wéét hoe je een duurzame constructie realiseert. 
Toen al. En nu nog steeds. Een hypermoderne 
nieuwbouw of een ambitieuze renovatie: jij steekt 
graag de handen uit de mouwen om een aange-
name en future proof woon- en werkomgeving te 
realiseren. 
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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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