
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!

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!

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

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

ADMINISTRATIEF-
COMMERCIEEL
MEDEWERK(ST)ER (ref. 113  013)

De uitdaging: Na een grondige interne introductie zal je instaan voor: • dagelijkse 
klantencommunicatie via mail, tel, chat, … • informatie- en adviesverlening • order-
verwerking • praktische problem solving o.a. logistieke organisatie • opvolging aan-
kooporders.

Profi el: • bachelor of gelijkwaardig • communicatief en klantgericht • goede kennis 
Frans of Duits is een pluspunt • team minded • rugzakje vol ervaring of eerste stap-
pen: iedereen welkom!

Aanbod: • een zeer uitgebreid, attractief productengamma • een jonge onderneming 
met een to� e team spirit • een groeisector in volle expansie • een vlakke organisatie-
structuur • markt conforme loonvoorwaarden (te bespreken).

Acaza bvba, met hoofdzetel in Kortrijk (Heule), 
is een zéér dynamisch e-commerce bedrijf dat 
via diverse online shops en op marktplaatsen 
(Bol, Amazon, ...) meubelen en woonaccessoires 
aanbiedt. Om onze verdere groei te onder-
steunen zoeken we een

VERANTWOORDELIJKE
BOEKHOUDING & FINANCIËN (ref. 131801)

Je wordt de fi nanciële rechterhand en de vertrouwenspersoon van de familiale 
bedrijfseigenaars.  Enerzijds zal je dagelijks instaan voor de operationele 
boekhouding en het debiteurenbeheer van de diverse vennootschappen en 
anderzijds zal je proactief de bedrijfsresultaten opvolgen d.m.v. budgettering, 
nacalculatie, prijssetting, etc. Kortom, je wordt dagelijks direct betrokken bij alle 
bedrijfsactiviteiten.
Profi el: • leergierig master of bachelor accountancy of gelijkwaardig door ervaring 
• minstens initiële ervaring in een bedrijf of een accountancykantoor • ondernemend 
en autonoom persoon.
Dit is wat Groep Covico kan bieden: • veelzijdige groeifunctie met ruimte voor eigen 
initiatief • een spirit van een kleine KMO actief in bloeiende nichemarkten • een jong 
management (familiale opvolging reeds geregeld) • een bedrijf met talrijke referenties 

bij particuliere klanten in héél Vlaanderen • een attractief loon + voordelen.

Groep COVICO, met hoofdzetel in OOSTENDE, is enerzijds 
actief in vastgoed (projectontwikkeling, totaalrenovaties) en 
anderzijds in oplossingen op vlak van duurzame energie
(warmtepompen, zonnepanelen, …). Op heden wenst de 
directie zich te omringen met een
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PRODUCTIELEIDER
praktische people manager en organisator (ref. 131701)

Als “rechterhand” van de familiale directie word  je verantwoordelijk voor de productie  
(gesneden groenten en fruit): • de dagelijkse planning • de personeelsbezetting  
• de instructies op de werkvloer • de bestelling van de grondstoffen • optimalisatie 
van processen en rendementen. Daarnaast sta je in voor: • de supervisie over de  
hygiëne en veiligheid • de kwaliteitscontrole op uitgaande goederen en verpakkin-
gen • klacht opvolging en interne audits.

Profiel: • communicatief leider met vlot organisatietalent • goed inzicht in efficiënte 
productie processen • affiniteit met voedselproductie en HACCP-wetgeving.

Aanbod: • een autonome functie als praktisch adjunct van de bedrijfsleider • een 
aangename werkomgeving • een modern bedrijf met een uitstekende sectorreputa-
tie • een goede work-life balance (vast dagwerk, geen weekends) • een attractief en 

marktconform loonpakket.

HUIS VANASSCHE, gevestigd in IZEGEM, is een 
familiale handelsonderneming in verse groenten en 
fruit. Als groothandel zijn wij in heel West-Vlaanderen 
gekend bij slagers, traiteurzaken, catering bedrijven, 
scholen en zorgvoorzieningen. Ter opvolging van de 
eigen productie (15 wkn) zoeken wij een 

SALES MANAGER BOUW (Ref. 125002)

projectmarkt West- & Oost-Vlaanderen  
Na een grondige introductie zal je enerzijds bestaande klanten opvolgen en anderzijds ook 
actief meewerken aan onze verdere expansie in de projectmarkt. Hiertoe behandel je de 
aanvragen van a tot z: klantencontacten, o� erte-opmaak en -verdediging t.e.m. de werf-
opvolging. 
Op termijn voorzien wij reële groeiperspectieven als commercieel adjunct van de CEO. 

Profi el: • professioneel b2b-verkoper met managementambities • vertrouwd met de bouw-
sector • bij voorkeur met een hogere bouwtechnische opleiding • commercieel netwerker met 
oog voor de administratieve follow-up.

Aanbod: • een cruciale groeifunctie in een gespecialiseerd nichebedrijf • een stabiel perso-
neelsteam met een sterke technische knowhow • een professionele management met ruimte 
voor eigen initiatieven • een solide KMO met talrijke partnerships in de projectmarkt • een 
competitief remuneratiepakket + representatieve bedrijfswagen.

ARBO bv, gevestigd in MOESKROEN is als fabrikant 
(Deceuninck) en toeleverancier van PVC-ramen en -deuren 
vooral in West- en Oost-Vlaanderen actief. Onze klanten 
zijn enerzijds professionele vaklui en anderzijds project-
ontwikkelaars en -investeerders. Hiertoe beschikken
wij over een eigen plaatsingsbedrijf. Ter opvolging 
wordt uitgekeken naar een
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De bedrijvengroep VANDEVOORDE-BULCKE met 
vestigingen in EEKLO en in KOMEN is sterk expansief 
in enerzijds de residentiële bouw en anderzijds als 
betononderneming (kelders, vloeren, ...). Wegens sterke 
expansie wensen wij ons team uit te breiden met 
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SALES MANAGER 
FRANSE MARKT
vertrouwd met landbouw en/of agro-industrie (ref 52 808) 

Na een grondige introductie zal je onze Franse klanten (vnl. landbouwbedrijven en agro-indus-
trie) opvolgen en uitbreiden: • klantenbezoeken ifv nieuwe aanvragen • opvolging en uitbreiding 
van ons netwerk van Franse vertegenwoordigers • beursdeelnames • commerciële netwerking 
met studiebureaus, coöperatieven, overheidsinstanties, aannemers etc. Je werkt vanuit onze 
vestiging in Komen en rapporteert rechtstreeks aan de CEO.

Profi el: • gedreven en no-nonsense commercieel talent • vertrouwd met de landbouwsector 
• technische basisopleiding, bij voorkeur met kennis bouwkunde • ambitieus en ondernemend 
manager om samen met de bedrijfsleiding de expansie in Frankrijk te verzekeren.

PROJECTCALCULATOR / 
WERKVOORBEREIDER
met basiskennis bouwkunde (ref 52 807) 

In deze groeifunctie word je mee verantwoordelijk voor de o� ertes bij nieuwe aanvragen voor 
grotere projecten o.a. kelders, ondergrondse parkings, keermuren, ruwbouw appartementen, 
etc. Naast calculatie zal je tevens instaan voor het overleg met opdrachtgever en de studie-
bureaus, de contacten met leveranciers (prijsaanvragen) en de projectvoorbereiding/-instructies, 
etc. Op termijn is ook projectopvolging mogelijk. Je uitvalsbasis is Eeklo of Komen; ook deeltijds 
thuiswerk is mogelijk.

Profi el: • leergierig industrieel ingenieur of technisch bachelor • goed 3D-inzicht • sterke
interesse voor betonbouw/bekisting • communicatief vaardig en vlot organisatietalent.

Aanbod: • een grondige interne opleiding • twee cruciale functies de verdere expansie van een 
bloeiende bedrijvengroep • een familiale teamspirit en een vlakke bedrijfsstructuur • een jonge 

en dynamische ondernemerscultuur • een competitief salarispakket + bedrijfswagen.

Regionale Media Maatschappij

De Regionale Media Maatschappij nv 
(of kortweg RMM) is de exploitatiemaat-
schappij van de regionale televisieomroepen  
Focus TV en WTV-Zuid in West-Vlaande-
ren en van het audiovisuele communicatie- 
en productiehuis Picstory. Ons team is op 
zoek naar 

creatieve programmaverantwoordelijke 
/ tv-productiemaker

openstaande vacature(s)

126x181 De Zondag - Niet Ruil

Aanbod
Wij bieden je een ambitieuze en dynamische omkadering in een gedreven team. 
Hierbinnen krijg je de vrijheid om jouw eigen werkwijze verder te ontwikkelen. In onze 
vlakke bedrijfsstructuur staan gedrevenheid, passie, initiatief nemen en samenwerken 
centraal.  Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijk 
verloningspakket, aangevuld met extralegale voordelen.

Mail je CV met motivatiebrief ten laatste tegen 22/08/2022 naar tom@tomdebaere.be 
(deze selectieprocedure wordt exclusief en in alle discretie professioneel begeleid door het HR-Ad-
viesbureau Tom Debaere).

Job-inhoud
Je bedenkt samen met ons team, onze klanten en diverse stakeholders aantrekkelijke 
formats voor ons West-Vlaams doelpubliek. Je bent programmaverantwoordelij-
ke. Dankzij je goed ontwikkelde commerciële voelsprieten en een intense samen-
werking met ons salesteam kom je samen met onze klanten tot boeiende audio-visuele 
concepten. Als lid van het management zet je de lijnen van de programma’s voor 
onze tv-zenders en hun onlinemediakanalen uit.    

Je bent ook tv-productiemaker. Je bent dus ook onderlegd om zelf je bijdrage te leve-
ren bij het maken van die projecten. Je kan goede ideeën op een hands-on manier uit-
werken en omzetten in aantrekkelijke audio-visuele producties en programmaformats.

Je hebt een brede visie en volgt van nabij de nieuwe trends in (online) marketing en 
communicatie op.

Profiel
Je hebt al enkele jaren relevante ervaring in een soortgelijke functie en een sterke af-
finiteit met moderne media. Je bezit een sterk ontwikkeld inlevingsvermogen en een 
creatieve geest. Je bent een teamspeler en oplossingsgericht. Je bent een vlotte com-
municator en kan ook leiding geven. Je hebt geen ‘9-to-5’-mentaliteit. Budgettering 
en administratie zie je als ‘part of the job’. Je houdt van een gevarieerd takenpakket.

Interesse?

Grijspeerdt
Z E E P Z I E D E R I J

S A V O N N E R I E

S O A P W O R K S

A
N

NO 1888       

Grijspeerdt, gevestigd in Roeselare, is  een traditionele producent van zepen en maakt 
sedert 2020 deel uit van de firma Christeyns. Door de integratie van haar activiteiten 
binnen de groep, vond Grijspeerdt aansluiting bij een internationaal georganiseerde 
detergenten en chemicaliën groep met meer dan 1000 medewerkers in 30 landen.
De productievestiging in Roeselare is gespecialiseerd in zepen, onderhoudsproducten 
en chemie voor een brede waaier van industrieën. Om de productieafdeling te 
versterken wordt gezocht naar een (m/v):

Interesse? 
Reageer dan snel via jobs@christeyns.com

Functie: • Na een inwerkperiode word je ingezet bij het aansturen van het 
volledige productieproces, gaande van bestellingen, stockbeheer, (lever)planning, 
productie, kwaliteitscontrole tot levering bij de klant • Je stuurt een ploeg van 8 
operatoren aan. Je verdeelt hun taken, zorgt dat ze opgeleid zijn en coacht hen 
tijdens hun dagelijkse werkzaamheden • Je ondersteunt de betrouwbaarheid van 
het productieapparaat en werkt samen met de plant manager op het vlak van 
preventief en curatief onderhoud. Je stuurt aan bij storingen en omschakelingen 
en beheert het magazijn voor wat betreft grondstoffen en te verzenden afgewerkte 
producten • Je ziet toe op de algemene veiligheid binnen het bedrijf en het 
naleven van het arbeidsreglement • Je bouwt mee aan de verdere informatisering 
van het productieproces • Hands-on functie met alle diverse  aspecten in een 
productieomgeving.

Profiel: • Je hebt een bachelor chemie of biochemie, of bent gelijkwaardig door 
ervaring • Je hebt een eerste ervaring achter de rug in een productieomgeving 
• Je hebt de nodige kennis van Excel en andere computerskills.

Aanbod: • De mogelijkheid om te werken in een familiale KMO die ingebed is  
binnen een internationale chemiegroep • Een uitgelezen kans om expertise op 
te doen binnen alle facetten van een productieorganisatie • Mogelijkheid om te 
groeien in verantwoordelijkheden • Een degelijke remuneratie met een pakket extra 
legale voordelen. 

Assistant  plant manager
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DIRECTEUR
manager met visie en sociaal engagement  (ref. 131001)

Als eindverantwoordelijke van Kringwinkel West zal je instaan voor: • de dagelijkse leiding over 
de volledige organisatie • de verdere uitbouw vanuit een lange termijnvisie • de praktische aan-
sturing van de winkelverantwoordelijken en de stafl eden • het personeelsmanagement en de 
aanwervingen (55 personeelsleden) • de administratieve en fi nanciële follow-up (budgettering, 
subsidies, wetgeving) • de contacten met sectororganisaties en overheden • de lokale netwer  k ing 
en PR • de rapportage aan de raad van bestuur.

Profi el: • een resultaatgericht people manager met een sterke operationele betrokkenheid
• een brede managementervaring in een bedrijfscontext, bij voorkeur in productie of logistieke 
omgeving • een masteropleiding aangevuld met een sterke economische interesse • een
sociaal geëngageerd netwerker • a�  niteit met de werking van een maatwerk is een pluspunt.

Aanbod: • de uitdaging om de Kringwinkel West verder uit te bouwen en te ontwikkelen • de 
kans om een circulair bedrijf in duurzame economie te leiden • een sterke praktische betrok-
kenheid bij de dagelijkse werking • een mensgerichte organisatie in continue interactie met de 
eco nomische omgeving • een marktconforme remuneratie inclusief extralegale voordelen.

Kringwinkel West is als maatwerkbedrijf actief in de hele 
Westhoek met vestigingen in IEPER, DIKSMUIDE, VEURNE 
en POPERINGE. Voor de algemene leiding vanuit de 
hoofdzetel in IEPER zoeken wij voor vaste aanwerving een

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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