
SAFETY & ENVIRONMENT ENGINEER
De uitdaging: • Instaan voor het management van de veiligheid, gezondheid en het milieu, volgens de Belgische en 
Europese wetgeving • Je fungeert enerzijds als milieucoördinator en anderzijds als preventieadviseur

De perfecte match: • Masterdiploma, attest milieucoördinator (niveau A) en preventieadviseur (niveau 2) of bereid deze 
te behalen • Kennis inzake wetgeving, veiligheid, kwaliteit, milieu en welzijn • Statistieken en kwaliteitstechnieken kunnen 
interpreteren en analyseren • Goed functioneren in een prestatiegerichte bedrijfscultuur

PURCHASING ASSISTANT 
De uitdaging: • Ondersteunen van het aankoopproces voor het profit center Plastisols & Waxes, vanuit de vestiging in 
Genk • Bij het opmaken van bestellingen kom je in contact met nationale en internationale leveranciers 

De perfecte match: • Graduaatsdiploma of gelijkwaardig door ervaring • Analytisch ingesteld, flexibel en leergierig  
• Basiskennis MS Excel • Goed rekenkundig inzicht • Communicatief sterk in het Nederlands en het Engels • Ervaring met 
de aankoop van grondstoffen is een troef

CHIEF ACCOUNTANT
De uitdaging: • Eindverantwoordelijk voor de boekhouding van a tot z en dit voor de entiteiten in België, Spanje en het VK 
én voor de Franse verkooporganisatie  

De perfecte match: • Diploma in een bedrijfseconomische richting • Ervaring in het vakgebied, bij voorkeur in een 
productieomgeving • Kennis van de Belgische regelgeving en basiskennis van IFRS • Analytisch ingesteld, zelfsturend, 
gestructureerd, flexibel en leergierig • Sterk in MS Excel • Communicatief sterk, zowel in het Nederlands als in het Engels  
• Goed functioneren in een prestatiegerichte bedrijfscultuur • Ervaring met financial controlling en/of het managen van 
verschillende entiteiten is een pluspunt

HR BUSINESS PARTNER
De uitdaging: • Verantwoordelijk voor de volledige operationele werking van hr voor de site in Genk. De focus ligt hierbij 
vooral op de harde kant van hr, maar ook het zachte hr-gedeelte komt aan bod

De perfecte match: • Bij voorkeur een relevant bachelordiploma (bv. personeelswerk) of gelijkwaardig door ervaring  
• Sterke affiniteit met sociale wetgeving en personeelszaken • Organisatorisch sterk • Prioriteiten kunnen stellen

Het aanbod voor alle functies: • Uitdagende functie in een internationale omgeving • De kans om resultaatgericht te 
werken, met de focus op efficiëntie en productiviteit • Marktconform salaris, aangevuld met extralegale voordelen 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
EFTEC, onderdeel van de Zwitserse EMS Group, is 
een belangrijke toeleverancier in de auto-industrie. 
De belangrijkste producenten van auto’s en 
vrachtwagens zetten de engineered materials en 
de applicatiesystemen van EFTEC in voor bonding, 
coating, sealing en damping. Dankzij performante 
producten op maat van de klant, hoge kwaliteitsnormen 
en een uitstekende service is het bedrijf uitgegroeid 
tot een toonaangevende marktleider. EFTEC is 
georganiseerd in profit centers. Het profit center 
Plastisols & Waxes West-Europa telt 3 productiesites: 
België (Genk, het center of excellence voor pvc en 
plastisols), Spanje (Zaragoza) en het VK (Rhigos, 
Wales). In Genk is er vandaag een opportuniteit voor:

 www.eftec.ch

Meer info? Contacteer Julie Willems op 011 36 10 67                        www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. 
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

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

Vanwaar al die spanning op het werk?
Het probleem van spanning op het werk lijkt al jaren alleen maar toe te nemen, en de pandemie heeft daarbij niet geholpen. 
Diverse zaken liggen hiervoor aan de grondslag: van onzekerheid over je job tot te hoge werkdruk en discriminatie.

Organisatiedeskundige Adrian 
Gostick en leidersexpert Chester 
Elton onderzoeken het verschijn-
sel in hun boek Spanning op het 
werk. Want zorgen, stress en daar-
uit voortvloeiende spanning en 
conflicten kunnen ervoor zorgen 
dat werknemers hun focus verlie-
zen of hun werk op een lager pitje 
zetten.
De auteurs kwamen tot de voor-
naamste oorzaken voor spannin-
gen. Zo werkt onzekerheid onder 
werknemers over de strategie en 
hun job spanning in de hand. Net 
als het gevoel van ondergewaar-
deerd te worden. Maar ook werk-
druk en onduidelijke carrièrevoor-

uitzichten spelen mee. Daarnaast 
halen de onderzoekers ook per-
soonlijke reden aan zoals perfec-
tionisme en angst om zich uit te 
spreken.

THUISWERK
Bovendien blijkt ook discriminatie 
een voedingsbodem voor spannin-
gen. “Met name als vrouwen, men-
sen op het LHBTIQ+-spectrum en 

religieuze minderheden het gevoel 
hebben dat ze worden gemargi-
naliseerd”, klinkt het. Een nieuwe 
variant van sociale uitsluiting komt 
voort uit vervreemding als gevolg 
van thuiswerk.
Voor elk van die problemen zijn er 
handvaten of methodes. “Vooral 
onder de jongere generatie leeft de 
wens om opener te spreken over 
spanningen en onzekerheden. Het 
kan al heel wat problemen oplos-
sen”, opperen de auteurs. “Sta ook 
stil bij het principe van dankbaar-
heid. Een van de eenvoudigste en 
effectiefste manieren om collega’s 
te motiveren, is om regelmatig je 
dankbaarheid te tonen.”  (WiVi)



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.

Stad Lommel zet volop in op  
een aangename en dynamische leef- en 
werkomgeving voor haar inwoners en bezoekers. 
Zowel de herinrichting van de stad als het 
onderhoud van haar wegen en eigen gebouwen 
behoren tot deze ambities.

Concrete voorbeelden van de investeringsprojecten die op til staan, 
 zijn masterplan Soeverein, schoolomgevingen en schoolroutes  of 
herinrichting Koning Albertlaan en Koningin Astridlaan.

Om deze doelstellingen zo goed mogelijk waar te maken, is stad Lommel 
momenteel op zoek naar een nieuwe ambitieuze collega: 

• Ingenieur technische stafdienst 
contractueel – niveau A1a-A3a  –  voltijds

 Als ingenieur technische stafdienst ben je verantwoordelijk voor het 
voorbereiden en opvolgen van projecten die door externe studiebureaus 

 en aannemers worden uitgevoerd.
Profiel

• Je behaalde een masterdiploma.
Aanbod

• Max. 10 jaren beroepsrelevante ervaring uit de privésector kan meegeteld 
worden in de berekening van het salaris. Bij 2 jaar relevante ervaring bedraagt 
het brutomaandloon 3 666,92 euro. Bij 10 jaar relevante ervaring is het  
brutomaandloon 4 247,98 euro. 

• Maaltijdcheques van 8 euro.
• Gratis hospitalisatieverzekering.
• Fietspremie.
• 2de pensioenpijler. 
• …
Interesse

We verwachten je kandidatuur uiterlijk dinsdag 13 september 2022 om 16.00 uur.  
Vergeet zeker niet om ons je motivatiebrief, cv en diploma te bezorgen via  
www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
Voor deze functie leggen we een werfreserve aan voor 2 jaar. 
Voor verdere praktische informatie kan je terecht bij Silke Vanheusden of  
Julie Willems, HR consultants bij Motmans & Partners via 011/36.10.14 of  
via silke.vanheusden@motmansenpartners.be of  
julie.willems@motmansenpartners.be. 

Technisch assistent 
keukenhulp
woonzorgcentrum De Motten
(contract onbepaalde duur –voltijds of 
halftijds-  wervingsreserve 2j)
jouw uitdaging
Werk je graag in teamverband en heb je een 
passie voor lekker eten uit een veilige en nette 
keuken? Twijfel dan niet en kom je handen uit 
de mouwen steken in onze keuken. Je staat 
mee in voor aangepaste, lekkere, gezonde 
en veilige maaltijden voor de bewoners van 
woonzorgcentrum De Motten en dat van 
woonzorgcentrum Bloesemhof in Borgloon.
jouw profiel
Je bent een teamplayer en een positief 
ingesteld persoon. Je draagt mee de visie 
betreffende gezonde en veilige voeding in het 
woonzorgcentrum uit. Daarnaast heb je zin 
voor orde, afwerking, netheid en hygiëne. Je 
bent bereid, binnen een dienstrol, avond- en 
weekendopdrachten uit te voeren.
ons aanbod:
Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, 
halftijds of voltijds of opname in de werfreserve.
Verloningsbarema IFIC Cat. 4 (€1071,98-
€1322,68/maand of €2143,97-€2645,36), 
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 
fietsvergoeding en aanvullend pensioen.

Verantwoordelijke 
onderhoud, technische 
dienst, aankoop en veiligheid
woonzorgcentrum De Motten
(contract onbepaalde duur  – voltijds 
38/38ste - wervingsreserve 2j)
jouw uitdaging
Jouw team en ons woonzorgcentrum laten 
stralen. Je staat garant voor een goede 
opvolging van het onderhoud van het gebouw, 
de installaties en uitrusting. Je staat in voor de 
aankopen in het woonzorgcentrum inclusief 
cafetaria en je bent ambassadeur in functie van 
veiligheid voor bewoners en personeel. 
jouw profiel
Een hart voor ouderen en leergierigheid typeren 
jou. Je houdt van variatie en hebt een passie 
voor mens en techniek. Je steekt graag je 
handen uit de mouwen en bent een zelfstandige 
werker met het nodige doorzettingsvermogen, 
flexibiliteit, creativiteit en stressbestendigheid. 
Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en 
hebt een sterk probleemoplossend vermogen. 
Je beschikt over een hogeschooldiploma in een 
technische of sociale richting of een diploma 
hoger secundair onderwijs in een technische 
richting aangevuld met een certificaat van 
pedagogische aard, rijbewijs type B.
ons aanbod:
Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur of opname in de werfreserve.
Verloningsbarema IFIC cat. 14 (50%(€1471,18-
€2324,04/maand) en cat. 15 (50%) 
(€1575,81-€2489,33/maand), maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en 
aanvullend pensioen.

Wij zijn Tongeren en zoeken:

bijkomende informatie over deze functies?
Bezoek onze website: www.tongeren.be/vacatures.
interesse ?
Stuur je kandidatuur ter attentie van het Vast Bureau, OCMW, Dijk 124 te 3700 Tongeren. Dit kan 
per post (de poststempel is bepalend voor de datum van kandidatuurstelling) of per mail naar 
personeelsdienst@desemper.be. 
Je sollicitatiebrief vermeldt voor welke functie je solliciteert, motiveert je kandidatuur en is vergezeld 
van je curriculum vitae met foto en een kopie van het vereiste diploma indien gesteld in de vereisten.
Kandidaturen bereiken ons uiterlijk op 19.09.2022

OCMW TONGEREN

BENIEUWD NAAR ONZE SCHITTERENDE  
VACATURES EN VOORDELEN? 

Gemeente As

as.be/vacatures

#trotsopas

SCHITTER in AS

www.as.be/vacatures of scan de QR-code

AFDELINGSHOOFD MENS
voltijds contract 38/38 – niveau A1a-A3a – onbepaalde duur
Ben jij gedreven door vrijetijdsbeleid en maatschappelijk welzijn, 
of wil je je daarin vastbijten? 

OMGEVINGSAMBTENAAR
voltijds contract 38/38 – niveau B4-B5 – onbepaalde duur
Heb jij een duurzame blik op stedenbouw en milieu?

PROJECTMEDEWERKER
voltijds contract 38/38 – niveau B1-B3 – onbepaalde duur
Ga jij systematisch geen projectuitdaging uit de weg?

DESKUNDIGE LOKALE ECONOMIE / OMGEVING
deeltijds contract 30,4/38 – niveau B1-B3 – onbepaalde duur
Ben jij ondernemend in lokaal ondernemerschap en leefomgeving?
 

TEAMCOACH KINDEROPVANG
deeltijds contract 28/38 – niveau IFIC – onbepaalde duur
Ben jij een echte teamplayer met een hart voor kinderen? 

 PEDAGOGISCH COACH KINDEROPVANG
deeltijds contract 19/38 – niveau B1-B3 – onbepaalde duur
Doe jij onze kinderopvang groeien met jouw  
pedagogische talent?
 

ONTHAAL / BURGERZAKEN
voltijds contract 38/38 - niveau C1-C3 - bepaalde duur
Word jij onze administratief medewerker  
onthaal, burgerzaken & organisatie?

KOM NAAR 
ONZE 
JOBDAG!
Wo. 24 augustus 2022  
15 – 18 uur
HET LICHTHUIS
Kerkplein 16, 3665 As



Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Eline Staelens op 089 30 55 14 of 0475 23 50 15
tijdens de kantooruren en op weekdagen tussen 19 en 21 u. 
of op zondag tussen 19 en 21 u.

Advanced Power Solutions (APS), dat deel uit-
maakt van de Duitse, beursgenoteerde investe-
ringsgroep Aurelius, is Europees koploper in ont-
wikkeling en productie van premiumbatterijen. 
Vanuit de twee productievestigingen (Tessenderlo 
en Gniezno (PL)) wordt geëxporteerd naar meer 
dan 50 landen. Het geautomatiseerde productie-
proces, vertrekkende van grondstoffen en compo-
nenten tot en met verpakte batterijen, verloopt 
grotendeels intern. De laatste jaren is er sterk 
ingezet op de strategische keuze voor de “digitale 
fabriek”, waardoor processen gemakkelijker en 
efficiënter verlopen. Hierdoor kunnen ze maximaal 
tegemoetkomen aan de wensen van de klanten op 
het vlak van kwaliteit en leverbetrouwbaarheid.  
Ook duurzaamheid is een rode draad in de aanpak 
van APS. Met onder meer regenwaterrecuperatie, 
een eigen windmolen en ledverlichting slaagt APS
erin om de plant volledig CO

2
-neutraal te runnen. 

Voor de uitbreiding van het IT-team zoeken we een:
Glijdende 
werkuren

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be

Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Begrijpen en verder optimaliseren van de huidige processen, data en IT-infrastructuur
2. Analyseren van en supporteren bij vragen/behoeften uit de organisatie i.s.m. het IT-team
3. Uitwerken van de vertaalslag van idee tot functioneel design en technische documenten
4. Realiseren van de implementatie: planning, testing, informatie delen, training, eventueel i.s.m. externe leveranciers
5. Instaan voor day-to-day-support en aanspreekpunt voor applicaties en interfaces
6. Deelnemen aan meetings en projectgroepen, actief samenwerken met diverse interne en externe afdelingen

Ervaring in industriële 
geautomatiseerde omgeving

Ba ICT of gelijkwaardig door ervaring

Graag werken in productie, 
maakindustrie

Gestruc-
tureerd

Business 
begrijpen

Samen-
werken

Analytisch

Wat heeft ADVANCED POWER SOLUTIONS u concreet te bieden?

Gevarieerd 
takenpakket

Open-
deurcultuur

Nieuwe functie/
zelfontplooiing

Veel 
contactenCO

2
-neutraal

380 werknemers 

Tessenderlo 

1970

90 miljoen euro omzet

IT-MANUFACTURING ANALYST

MES (PLM / ERP)

VACATURE:

OMGEVINGSAMBTENAAR RUIMTE
voltijds - contractueel - niveau A1-A3 - met aanleg 

wervingsreserve

JOUW FUNCTIE: • uitbouwen van een duurzaam gemeen-
telijk ruimtelijk beleid • uitwerken van ruimtelijke structuur-
plannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen • behandeling en 
opvolging van stedenbouwkundige dossiers • stedenbouw-

kundige handhaving • bewaken van de woonkwaliteit.

JOUW PROFIEL: • minstens een bachelor diploma en 2 jaar 
aantoonbare, relevante beroepservaring

Het uitgebreide vacaturebericht, functiebeschrijving en 
specifieke aanwervingsvoorwaarden vind je op 

www.wellen.be/nl/vacatures.

AANBOD: • Verloning volgens barema • Maaltijdcheques 
• Hospitalisatieverzekering • Fietsvergoeding • Aantrekkelijke 

verlofregeling • Mogelijkheid tot telewerken  • Je kan tot
10 jaar relevante ervaring uit de privésector meenemen

Wellen is een dynamische landelijke 
gemeente in het hart van Haspengouw. 
Ben je Wild van Wellen en werk je 
graag mee aan een Warm Wellen? 
Kom dan ons team versterken!

INTERESSE?
Bezorg je kandidatuur (motivatiebrief, kopie diploma en cv)  
ten laatste op 16 september 2022 aan de gemeente Wellen, 

t.a.v. de personeelsdienst, Dorpsstraat 25, 3830 Wellen of  
via mail aan info@wellen.be.

MEER INFO?
Neem gerust contact met ons, hetzij telefonisch 012 67 07 00, 

hetzij via e-mail info@wellen.be).

www.wellen.be

Goesting in nog meer job-
plezier aan de lopende band?

Je allereerste babycomputer, je elektrisch treintje, 
Dokter Bibber, … Als kind was jij gefascineerd door 
alles wat bewoog en geluid maakte. Even een sto-
ring? Geen probleem. Dat fi xte jij wel. Toen al. Geen 
wonder dat jij je zo kan uitleven in je job als operator. 
Machines bedienen, kleine storingen oplossen en 
tussendoor manueel inspringen: het is he-le-maal 
jouw ding.

www.asap.be/nl/jobs/operator

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN 
TECHNIEK?

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE
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