
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.

Jobevent stad Maaseik 
7 september 2022 om 19 uur

Na het grote succes van het eerste jobevent van stad Maaseik, is het al-
weer tijd voor een nieuwe editie. Het jobevent op woensdag 7 september 
staat geheel in het teken van het vinden van jouw droomjob. Je bent van 
harte welkom om 19 uur in het Administratief Centrum, Lekkerstraat 10 
Maaseik. Schrijf je in via www.maaseik.be/jobevent. Tot dan!

We zijn onder andere op zoek naar:

• Wervingsreserve maatschappelijk werker
• Planoloog
• Projectmedewerker infrastructuur en patrimonium
• Expert omgeving
• Werfleider infrastructuur
• Diensthoofd plannen en vergunningen, milieu,  

mobiliteit en verkeer
• Projectmanager vrijetijdseconomie

Bekijk al onze vacatures. 
Ontdek ons aanbod en de vele voordelen.

maaseik.be/vacatures

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

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

  
De trend van het stille ontslag
Heel wat werknemers kiezen er bewust voor om hun prestaties 
tot het absolute minimum te beperken. Het fenomeen heeft 
ook een naam: quiet quitting.

Stille opgave of stil ontslag, zo zou 
je het verschijnsel kunnen vertalen. 
En er is een logische verklaring voor 
deze trend waarbij collega’s hun 
prestatie op een laag pitje zetten. 
Het personeelsverloop ligt erg laag, 
zeker in ons land. Managers aarze-
len om onderpresterend personeel 
te ontslaan uit vrees geen nieuwe 

mensen te vinden. Het bedrijf houdt 
hen dus in dienst.

WERKSFEER
Vervolgens voelen sommige perso-
neelsleden zich ondergewaardeerd. 
De laksheid naar die onderpresteer-
ders toe, daar voelen zij zich het 
slachtoffer van. Al is het maar om-
dat zij extra werklast op hun bureau 
zien terecht komen. Ze blijven in hun 
functie, maar presteren zo weinig 
mogelijk: ze geven het op. “Deze be-
trokken collega’s zien dat die onder-
presteerders ermee wegkomen. Een 
gevaarlijke evolutie”, oppert Koen 
Blanquart, auteur en consultant. 
“Het niet aanpakken van onderpres-
teerders en stille opgevers kan ne-
gatieve gevolgen geven binnen de 
hele organisatie. Het kan een slech-
te werksfeer verspreiden.”  (WiVi)



PRODUCT OWNER – PROJECTEN EN TENDERS
Steeds op zoek naar opportuniteiten
De uitdaging: • Coördinatie van het ondernemerschapsproject Jumpstarters, in samenwerking met Stebo • Actief 
zoeken naar nieuwe opportuniteiten voor (subsidie)projecten en tenders • Schrijven, indienen en opvolgen van projecten 
en subsidiedossiers • Uitwerken van onderbouwde dossiers voor tenders • Inhoudelijke, administratieve en financiële 
coördinatie van dossiers  

De perfecte match: • Interesse in ondernemerschap • Ambitieus • Commercieel ingesteld • Communicatief sterk • Vlotte 
pen met overtuigingskracht • Financieel en economisch inzicht • Geduldig, met oog voor details • Bij voorkeur ervaring 
met projecten en tenders

PRODUCT DEVELOPER
Trendwatcher in de b2b
De uitdaging: • Trends volgen in bepaalde sectoren • Opleidingen ontwikkelen voor de b2b-markt • Offertes maken 
voor maattrajecten • Relaties opbouwen met het bedrijfsleven • Samenwerkingsakkoorden afsluiten met externe partners 
• De juiste trainers zoeken en selecteren • Meewerken aan de infrastructuur van de opleidingen • Doelgroepen bepalen   

De perfecte match: • Enkele jaren ervaring in een b2b-omgeving • Initiatief nemen • Vlot contacten leggen • Sterk 
analytisch denkvermogen • Proactief, creatief en nieuwsgierig naar nieuwe markten en thema’s • Communicatief sterk 
• Gewoon om te werken in een competitieve organisatie

CUSTOMER SERVICE OFFICER
Het aanspreekpunt op de campus
De uitdaging: • Eerste aanspreekpunt • Klanten professioneel en kwalitatief helpen • Ondersteuning bieden aan klanten 
en trainers bij vragen • Administratieve opvolging van inschrijving tot nazorg • Opvolging van eventuele klachten     

De perfecte match: • Enkele jaren ervaring in een b2b-omgeving • Communicatief vaardig • Commerciële flair • Initiatief 
nemen • Zakelijke behoeften begrijpen • Hands-on mentaliteit • Mature en klantgerichte mindset • Flexibel qua werktijd 
en locatie • Gepassioneerd door levenslang leren en ontwikkelen

Aanbod voor de drie functies: • Voltijds contract van onbepaalde duur • Competitief salarispakket met extralegale 
voordelen • Dynamische en open bedrijfscultuur • Mogelijkheid om professioneel en persoonlijk te groeien   
• Gepassioneerde teamleden • Autonomie en verantwoordelijkheid • Kans om jouw netwerk uit te breiden • Mogelijkheid 
om mee te bouwen aan meer levenslang leren in Limburg

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
SyntraPXL organiseert praktijkgerichte opleidingen 
voor iedereen die ondernemend is en zich verder wil 
ontplooien. Je kennis bijschaven, een nieuw beroep 
leren of een gerichte bedrijfsopleiding volgen, het 
kan bij SyntraPXL. Binnen 26 verschillende sectoren 
houden zij de vinger aan de pols van het bedrijfsleven 
om hun opleidingsaanbod futureproof te houden. De 
docenten zijn de echte troef! Dat zijn ondernemers en 
vakexperten die hun ervaring en kennis rechtstreeks 
naar de cursist overbrengen. Met meer dan 100 
vaste medewerkers en een gespecialiseerd netwerk 
van ongeveer 1.200 docenten is SyntraPXL een 
toonaangevende organisatie in het Limburgse 
opleidingslandschap.

 www.syntrapxl.be

Meer info? Contacteer hr@syntrapxl.be

Klaar om te groeien? Solliciteer online via jobs.syntra.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 je team, waardoor 
ze 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 hebt minstens een bachelordiploma of 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 
• Door je ervaring met leidinggeven, weet je hoe je een team moet coachen en motiveren 
• Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels. Frans en Duits zijn pluspunten • 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 het 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 
125.000 m² 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

Autobussen De Morgenstond is op zoek naar buschauffeurs:

DEELTIJDSE TEWERKSTELLING BUSCHAUFFEUR SCHOOLDIENST
U staat in voor het veilig vervoer van kinderen van en naar school ’s morgens en ’s avonds
Job ook mogelijk als bijverdienste voor gepensioneerde en eventuele mogelijkheid voor de bus aan 
huis Bij voorkeur woonachtig te Tongeren, Bilzen, Hasselt of Diepenbeek

UW PROFIEL:
Rijbewijs D 
Stipt, zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken
Klantvriendelijk

WIJ BIEDEN:
Een afwisselende job in een stabiele werkomge-
ving 
Correcte  verloning volgens CAO

BIJ INTERESSE:
Stuur uw CV naar de.morgenstond@telenet.be OF bel tijdens de kantooruren voor verdere info: 
012/74 65 39.  Personen die in het verleden reeds gesolliciteerd  hebben komen ook opnieuw in 
aanmerking. Gelieve opnieuw uw CV door te sturen of te bellen.

HET GEMEENTE- EN OCMW-BESTUUR VAN ALKEN ZOEKEN

1 gemeenschapswacht/vaststeller
voltijds - contractueel - onbepaalde duur C1-C3

Medewerkers poetsdienst 
deeltijds - contractueel - onbepaalde duur (D1-D3)

De aanwervingsvoorwaarden en meer informatie: www.alken.be/solliciteren

Ben je geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatiebrief met CV (voor gemeenschapswacht ook kopie diploma) naar: 
solliciteren@alken.be of naar Gemeentebestuur Alken, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken. 
Solliciteren kan tot en met 12/09/2022.

Bijkomende info: Greta Boussu, personeelsdienst, T 011 59 06 86.

Alken brouwt aan de toekomst, misschien samen met jou?
www.alken.be 



TEAM PLAYERS WANTED:
• Secondary materials specialist concrete & cement 

• Business unit manager minerals

• Operations & quality supervisor 

• International logistics o�  cer

• Accountant

Join the game, join ABO

WE KEEP PLAYING
WHEN OTHERS 

QUIT



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)

Meebouwen aan ons sterk merk?
Ben jij servicegericht, werk je graag met mensen en heb je bakken vol goesting om je schouders mee 
onder één van onze winkels te zetten? Dan ben je bij Albert Heijn Peeters Govers aan het juiste adres!

Met nieuwe winkelopeningen in Bilzen en Lanaken in het vooruitzicht, zijn wij op zoek naar leidinggevend 
talent met ambitie om uit te groeien tot ware retailprofessionals in een sterk merk!

Join us! 
Stuur je kandidatuur naar solliciteren@goelen.be. 
Snelle reactie en discretie gegarandeerd.

Meer info?
Scan de QR-code

Momenteel zijn we op zoek naar:

Winkelmanager
Teammanager
Trainee winkelmanager

Voor de versterking van ons team in het woonzorgcentrum 
van het lokaal bestuur Tessenderlo zijn we op zoek naar:

Solliciteren?
Solliciteren doe je met je cv, een kopie van je gevraagde diploma, een 
kopie van je rijbewijs B, een gunstig uittreksel uit het strafregister 
(model 1). Je kan solliciteren t.e.m. vrijdag 23 september 2022 via  
www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef en een 
mondelinge proef. De mondelinge en schriftelijke proef vinden  
plaats op 10 oktoker 2022.  
Voor meer info kan je contact opnemen met Julie Willems,  
HR consultant bij Mot mans & Partners, via  
julie.willems@motmansenpartners.be of +32 (0)11 36 10 67.

Aanbod
• Voor verpleegkundige: een minimum brutomaandloon bij voltijdse tewerkstelling 

van 3 023,59 euro bij 0 jaren anciënniteit en 4 161,92 euro bij 15 jaren 
anciënniteit. 

• Voor zorgkundige: een minimum brutomaandloon bij voltijdse tewerkstelling van 
2 625,53 euro bij 0 jaren anciënniteit en 3 110,42 euro bij 15 jaren anciënniteit. 

• Relevante ervaring kan meegerekend worden in anciënniteit.
• Ons aanbod wordt telkens aangevuld met maaltijdcheques (8 euro),  

verplaatsingsvergoeding met de fiets/te voet/openbaar vervoer, de mogelijkheid 
tot een fietslease, hospitalisatieverzekering en een gunstig verlofstelsel.  

• Er wordt een werfreserve van 2 jaar aangelegd.

Profiel
• Je beschikt 

over een 
diploma of 
visum van 
verpleeg-
kundige of 
van zorg-
kundige.

VERPLEEGKUNDIGE 
WOONZORGCENTRUM
Contractueel IFIC-categorie 14 – voltijds 
Uitdagingen:
• Je biedt ondersteuning bij de persoonlijke verzorging en in moeilijke of emotionele momenten.
• Je voert administratieve taken uit ter ondersteuning van de eenheid. 
• Je bent je bereid om op avonden en in het weekend te werken. 

ZORGKUNDIGE  
WOONZORGCENTRUM
Contractueel IFIC-categorie 11 – voltijds  
Uitdagingen:
• Je observeert, signaleert en rapporteert via het zorgdossier als er 

veranderingen zijn. 
• Je voert administratieve taken uit ter ondersteuning van de eenheid.

VACATURE



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.

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

1. Omzetten van klantontwerpen naar een productierijp eindproduct
2. Uittekenen van de producten, maakbaar maken van de ontwerpen
3. Uitwerken en bouwen van prototypes en begeleiden van de eerste productieruns
4. Opstellen van stuklijsten voor de aankoopdienst
5. Technisch ondersteunen van de commerciële dienst i.h.k.v. nieuwe producten

PRODUCT ENGINEER

Wat heeft EPSILON u concreet te bieden?

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.

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be
Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Aanwerving exclusief  
begeleid door 

100 medewerkers
70 in Bree

Hoofdkantoor Bree, 
vestigingen in D, NL, 
Noorwegen

1991www.epsiloncities.com

EPSILON CITIES is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en plaatsen van innovatief straat- en 
perronmeubilair, schuilhuizen, infozuilen en fiets parkeersystemen ... De oplossingen van EPSILON helpen 
steden wereldwijd met het organiseren van hun mobiliteit. Een typisch voorbeeld is de inrichting van 
mobiliteitspunten in het kader van duurzaam woon-werkverkeer, waar fietsparkeersystemen uitgerust met 
slimme toegangscontrole samen met digitale infozuilen ontworpen en geïnstalleerd worden door EPSILON. 
Vanuit Bree worden innovatieve oplossingen aangeboden, die naadloos afgestemd zijn op de vereisten van de 
publieke ruimte. De productie vindt inhouse plaats, volgens de hoogste kwaliteits standaarden en met de beste 
technologieën, in een verticaal geïntegreerd eigen productieproces. Door verdere internationale groei zijn we 
dringend op zoek naar een gemotiveerde spilfiguur:

35 miljoen euro 
omzet (groep)

Ba/ing 
(elektro)mechanica

Nieuws- 
gierigCreatief SecuurPraktisch

Ervaring met complexe mechanische 
producten en/of productieprocessen

SOLIDWORKS  
3D-tekenpakket

Doorgroei - 
mogelijkheden

Samenwerken in 
een moderne  

werkomgeving

Internationaal markt-
gedreven bedrijf met 

innovatieve producten

Competitief salaris 
met interessante 

extralegale voordelen

Uiterst moderne 
werkomgeving en state-
of-the-artmachinepark

Het stadsbestuur van Herk-de-Stad gaat over tot de aanwerving van: 

OMGEVINGSAMBTENAAR  
Voltijds - contract onbepaalde duur - niveau A1a-A3a - aanleg werfreserve 
Functie: • Verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het vergunnings- en 
handhavingsbeleid en de ruimtelijke planning • Snel en accuraat reageren op vragen en 
klachten en dossiers behandelen • Taak- en mensgericht leidinggeven voor een performante 
werking van de dienst

Profiel: • Een diploma dat toegang geeft tot niveau A (master of gelijkgesteld) of een 
bachelordiploma aangevuld met 6 jaar relevante ervaring • Bij voorkeur een diploma 
stedenbouw, ruimtelijke ordening of ruimtelijke planning of relevante beroepservaring in 
ruimtelijke ordening • Bereid om je kennis up-to-date te houden door opleidingen te volgen  
• Integer en transparant • Inspirerend en motiverend leiden, met aandacht voor talent-
ontwikkeling • Klantgericht, proactief en nauwgezet

DESKUNDIGE GROEN & ADAPTATIE
Voltijds - contract onbepaalde duur - niveau B1-B3 - aanleg werfreserve 
Functie: • Beheer van het groenpatrimonium • Een visie en beleidsplannen uitwerken voor 
een gestructureerde groenaanpak • Samen met de dienst leefmilieu het klimaatactieplan 
uitvoeren • Taak- en mensgericht leidinggeven aan de dienst groen en de dienst logistiek 
• Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het vakgebied

Profiel: • Een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of gelijkgesteld) of een 
diploma secundair onderwijs aangevuld met 6 jaar relevante ervaring • Functiegerichte kennis 
of interesse • Sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden • Verantwoordelijk, 
stressbestendig, loyaal en klantgericht • Innovatief en verbindend

Aanbod voor beide functies: • Uitdagende job met groeikansen • Fijne werksfeer • Salaris-
pakket op het aangegeven niveau • Ervaring uit de openbare sector wordt volledig overge-
nomen, uit de privésector indien relevant • Uitgebreide vakantieregeling • Flexibel werken 
volgens afspraken • Maaltijd- en ecocheques • Hospitalisatieverzekering • Fietsvergoeding  
• Pluspas • Tweede pensioenpijler van 3%

Interesse? Stuur je motivatiebrief, cv en een kopie van het gevraagde diploma naar het 
college van burgemeester en schepenen, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad, mail naar 
secretariaat@herk-de-stad.be (vraag ontvangstbevestiging) of geef alles af tegen afgiftebewijs 
uiterlijk op 26 september 2022. 

Voor de volledige functieomschrijvingen en meer info over de selectieproeven,  
surf naar www.herk-de-stad.be/vacatures of contacteer de personeelsdienst  
(013 78 09 56 - personeel@herk-de-stad.be). 
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