
Brugge Plus brengt 
leven in de stad ...

Brugge Plus zoekt momenteel:

Directeur (voltijds – onbepaalde duur)

Brugge Plus is dé eventpartner voor het stadsbestuur en organiseert 
jaarlijks tal van grote en kleinere culturele events in de publieke ruimte 
gaande van gastronomie, over circus tot hedendaagse kunsten. Onze 
werking wordt mogelijk gemaakt door een enthousiaste ploeg van vijf 
samenwerkende teams en een coördinatieteam. 

Om het team te versterken kijken we nu uit naar een inspirerende en 
gedreven directeur.

Met de steun van een team van afdelingshoofden, gedreven 
collega’s, een betrokken bestuur en een poule aan enthousiaste 
vrijwilligers, weet je de sterktes en inzichten van de afgelopen 20 
jaar te consolideren, nieuwe opportuniteiten te ontplooien en mee de 
nieuwe bakens uit te zetten voor een duurzame toekomst en dit op 
lange termijn.

Ben jij die ondernemende people-manager met een hart voor cultuur 
en kunsten, een drijfveer voor een warme maatschappij, een neus voor 
cijfers en een oog voor talent?
Schrijf dan mee aan het verdere verhaal van Brugge Plus!

Bezorg jouw motivatie en CV uiterlijk op maandag 26 sept. 2022 per 
e-mail andy.ide@vdl.be met als titel ‘Sollicitatie Algemeen coördinator 
Brugge Plus’

Voor meer info omtrent de job, de voorwaarden en het aanbod, surf naar 
www.bruggeplus.be/vacatures.

VACATURE

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)

VACATURE



OM VER TE GERAKEN  
IN JE JOB HOEF JE 
NIET VER TE ZOEKEN. 

Dichtbij je carrière  
alle kansen geven.

WERKENBIJLIDL.BE
ASSISTANT STORE MANAGER.
SOLLICITEER ALS

CLUMA ENGINEERING nv, gevestigd in ROESELARE, is 
marktleider in het ontwerp, de constructie en de plaatsing 
van rolbruggen en takelsystemen. Ter versterking van onze 
organisatie wensen wij ons team uit te breiden met een

PROJECT ENGINEER
spilfi guur tussen verkoop & engineering (ref 99812)

Na een grondige inwerkperiode word je mee verantwoorde-
lijk voor de uitwerking van projecten: • technische inschatting 
bij de klant • prijscalculatie • uitwerking o� ertes • technische 
voorbereiding i.s.m. studiebureau • opvolging bij de klant. 
Met je opgedane ervaring zal je vervolgens meewerken aan 
de optimalisering en digitalisering van de interne werking. Je
rapporteert aan de sales manager.
Profiel: • ambitieus technisch master of bachelor met
relevante ervaring • vertrouwd met industriële bedrijven bv. 
machine bouw, industriebouw, … • vlot met softwaretools • sterke 
interesse voor digitalisering. 
Aanbod: • een uitdagende job voor “entrepreneurs” met
ambitie • een grote betrokkenheid bij het management • een 
dynamisch groeibedrijf met een no-nonsense teamspirit • een 
moderne en attractieve werkomgeving • kansen tot verdere 
opleiding/ontplooiing • een aantrekkelijk vast salaris + voor-
delen + representatieve bedrijfswagen.

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

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

Volg ons op
Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

www.verdonckbv.be

www.cluma.com

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?

DIRECTEUR
Functie
•  Algemene leiding met aandacht voor de missie en het realiseren van de 

strategische doelstellingen
•  Bewaken van een kwaliteitsvolle zorg zowel voor de gezinnen als voor de 

medewerkers en de vrijwilligers
•  Meewerken aan een beleid van bekendmaking in de zorginstellingen van het 

land en in de brede samenleving
•  Aantrekken van sponsoring om de werking te continueren en de voorziening aan 

democratische prijzen te kunnen blijven aanbieden
•  Rapporteert rechtstreeks aan de afgevaardigde bestuurder en de voorzitter van 

de Raad van bestuur
•  Neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van bestuur en aan de Algemene 

vergadering

Opdrachten
• Realiseren van een betrokken cultuur binnen de organisatie
•  Adviseren en medebepalen van de strategie van de organisatie in overleg met de 

Raad van bestuur
• Aanspreekpunt voor de cliënten en de externe relaties
• Werken aan een groeibevorderend klimaat voor de medewerkers
•  Waken over de financiële gezondheid van de organisatie door beheersen van de 

kosten en bewaken van het budget
• Onderhoud en instandhouding van gebouw en domein
•  Eindverantwoordelijkheid voor alle facetten die de optimale werking van de 

organisatie vereisen
• Vertegenwoordiging van de organisatie naar de buitenwereld

Vereisten
•  Flexibele en voltijdse beschikbaarheid volgens de noodwendigheden ook soms 

tijdens het weekend 
• Een warme en uitnodigende uitstraling
•  Een veelzijdige interesse op vlak van humane relaties, logistieke en financiële 

aangelegenheden

Wat bieden we
• Een boeiende opdracht in een bijzonder zinvol maatschappelijk project
• Een marktconforme verloning
• Een grote autonomie

Herken je je in deze functie en heb je zin om mee te bouwen aan dit prachtig 
initiatief stuur dan uw sollicitatiebrief en CV ten laatste tegen  01-10-2022   
naar vzw Villa Rozerood ter attentie van Emmanuel Vande Woestyne, 
Zeelaan 62/0102,8660 De Panne (vzwvillarozedrood@outlook.com), we 
nodigen je dan graag uit voor een gesprek.

Een door de Vlaamse Overheid erkend respijthuis in De 
Panne dat vakantie met medische en verpleegkundige 
begeleiding aanbiedt aan gezinnen met een ernstig ziek 
kind heeft een openstaande vacature voor een



Torhout is een levende stad in het hart van de provincie West-Vlaanderen, met meer dan 20 000 inwoners. 400 personeelsleden zetten zich dagelij ks in om 
een waaier aan diensten te bieden aan de inwoners. Het Lokaal bestuur Torhout gaat over tot het aanwerven van (m/v):

www.torhout.be

JURIST
A1A-A3A  - VOLTIJDS
Bekij k jij  graag de dingen door een juridische bril? Ben je een teamplayer, 
maar kan je ook zelfstandig aan de slag? Dan ben jij  de enthousiaste jurist die
we zoeken! Met je expertise bied je ondersteuning aan het sociaal huis 
en bij uitbreiding aan alle collega’s van het lokaal bestuur Torhout.
Je volgt dossiers op van collectieve schuldenregeling en schuldbemid-
deling. Daarenboven volg je juridische procedures op en geef je juridisch 
advies en ondersteuning aan de verschillende diensten. 

JEUGDCONSULENT
B1-B3  - VOLTIJDS
Voel jij  je chill in onze awesome stad? Wil jij  onze jeugd doen shinen? Dan 
ben jij  misschien onze nieuwe jeugdconsulent. Als gedreven jeugdconsulent 
weet je wat er speelt bij  onze jeugd en sta je in voor het ontwikkelen van een 
strategisch jeugdbeleid. Met je organisatietalent neem je initiatieven en 
acties in kader van jeugdwelzij n. Weet jij  van aanpakken? Wil jij  het verschil 
maken voor onze Torhoutse jeugd? Dan ben jij  de nieuwe jeugdconsulent die 
we zoeken.

Solliciteren kan tot en met 18 september 2022. Personeelsdienst Lokaal Bestuur Torhout, Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout 
of via selecties@torhout.be met volgende bijlagen: uitgebreid CV, sollicitatiebrief en een kopie van je diploma.

Een informatiebundel met de volledige toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving, berekeningswijze 
bezoldiging, enz. kan bekomen worden via de personeelsdienst (tel. 050 22 11 35) of de website www.torhout.be/vacatures

CHAUFFEUR / TECHNISCH MEDEWERKER

Stuur cv én motivatie 
vóór 1 september naar jobs@ivio.be
Schriftelijk examen 12/09
mondeling examen 19/09

Taakomschrijving:
• Ophalen afvalfracties oa. glas en 

asbest
• Belevering recipiënten
• Technisch onderhoud wagens, 

machines & gebouwen
• Recyclageparkbeheer
• Groenonderhoud 
• Werken met hakselaar en bobcat
• Opruimen sluikstort

Profiel:
• In bezit van rijbewijs BE/C 
• Je spreekt Nederlands
• Diploma secundair onderwijs
• Nauwkeurig en technisch  

aangelegd
• Verantwoordelijkheidsgevoel 
• Flexibel en zelfstandig kunnen 

werken

M/V/X - D4/D5 - Contractueel dienstverband 
38u./week - onbepaalde duur

Bekijk de volledige vacature op 

ivio.be/nl/jobs

Wij bieden:
•  Maaltijdcheques
•  Hospitalisatie -en groepsverzekering
•  Fietsvergoeding
•  Interessante verlofregeling
•  Opleiding
•  Teambuilding en toffe collega’s

Word jij onze
 nieuwe collega?

Zin in een afwisselende job in de openlucht met toffe collega’s? 
Je hebt een hart voor het milieu en blijft graag in beweging? 

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

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

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

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 

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



AQUADUIN ov is een intergemeentelijk samenwerkingsverband in de regio Veurne en de Westkust met uitvalsbasis in OOSTDUINKERKE. Wij zijn 
enerzijds actief in duurzame winning, distributie en sanering van drinkwater en anderzijds in het beheer van duingebieden. In het kader van onze 
continue expansie investeren wij in verdere teamuitbreiding:

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

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

Aanbod voor bovenstaande functies: • uitdagende functies in een toonaangevende en innovatief 
bedrijf  • een jonge, dynamische en professionele teamspirit • een aantrekkelijke werkomgeving • een 
werkgever met aandacht voor een goede work-life balance • een solide organisatie die duurzaam 
ondernemen hoog in het vaandel draagt • een attractief aanvangssalaris + diverse sociale en extra-
legale voordelen (o.a. 35 verlofdagen; bedrijfswagen voor de ICT-manager)

ICT-MANAGER
(ref 60917) 

Samen met het ICT team word je verantwoorde-
lijk voor alle ICT-toepassingen en word je nauw 
betrokken bij alle interne en externe evoluties 
in de organisatie: • algemeen beheer van alle 
(innovatieve) toepassingen op vlak van hard- en 
software • opvolging van het eigen ontwikkeld 
CRM-pakket (opdrachten, facturatie, klanten-
beheer) • analyse en omzetting van interne 
IT-vragen en externe datarapportages naar 
werkbare tools • dagelijkse samenwerking met 
twee ervaren interne programmeurs • commu-
nicatie met externe leveranciers • security en 
kwaliteitsmanagement (ISO 27001, ISO 9001) 
• intern en extern ondersteunend aanspreek-
punt voor o.m. samenwerkende drinkwater-
maatschappijen. Hiertoe werk je rechtstreeks 
samen met de directeur-generaal.

Profi el: • Ma/ba met background in informatica
• voldoende IT ervaring om veelzijdige vragen 
te vertalen naar concrete toe passingen • goede 
basis kennis van C# en SQL • communicatief 
vaardig • vlot in de samenwerking met ervaren 
medewerkers experten • hands-on.

FINANCIEEL-
ADMINI STRATIEF 
EXPERT
master accountancy (ref 60918)

Na een grondige introductie zal je mee instaan 
voor de algemene en analytische boekhouding 
alsook voor de personeelsadministratie i.s.m. het 
sociaal secretariaat. Daarnaast zal je een veel-
heid aan specifi eke opdrachten vervullen: • tarief-
planning en -structuur rapportage aan de VMM 
• deelname aan fi nanciële werkgroepen binnen 
de sectorfederatie • overleg met overheids-
instanties o.a. nieuwe projecten, subsidies,  …
Kortom, een brede job op masterniveau met een 
sterke beleidsbetrokkenheid en verdere groei-
kansen. 

Profi el: • economisch master met goede boek-
houdkundige basiskennis • sterk analytisch en 
cijfermatig ingesteld • communicatief persoon 
met professionele ambitie • ook schoolverlaters 
komen in aanmerking.

MEDEWERK(ST)ER
TECHNISCHE DIENST
drink- en afvalwaterinstallaties (ref 60919)

Na een grondige opleiding zal je deels intern 
en deels extern werken. Enezijds zal je instaan 
voor klantenbezoeken (bv. keuring van instal-
laties) en opvolging van saneringswerken (o.a. 
nieuwe riolering). Daarnaast zal je mee instaan 
voor de technische ondersteuning vanuit de 
binnendienst o.a. opmaak van inspectieplannen 
riolering, prijsaanvragen voor projecten, interne 
helpdesk voor particuliere klanten omtrent de 
drink- en afvalwaterinstallaties. 
Profi el: • technisch bachelor o.a. bouwkunde, agro-
industrie, elektromechanica, ... • “hands on” 
persoon met goed technisch-praktisch inzicht
• communicatief en klantvriendelijk • ook school-
verlaters komen in aanmerking. 

ADMINISTRATIEF 
MEDEWERK(ST)ER
(ref 60920)

In deze functie zal je enerzijds instaan voor de 
administratieve follow-up van abonnees:
telefonisch onthaal klanten • adreswijzigingen 
• opvolgen betalingen. Daarnaast ondersteun 
je de technische dienst: • verwerken van werk-
opdrachten • aanmaken nieuwe abonnees. 
Kortom, een afwisselende job in sterk teamver-
band waarbij je rechtstreeks rapporteert aan het 
Hoofd Administratie.

Profi el: • bachelor • communicatief en klantvrien-
delijk • punctueel en cijfermatig sterk • goede 
kennis Frans (noties Engels & Duits zijn pluspun-
ten) • ook schoolverlaters komen in aanmerking.

Interesse? info@aquaduin.be - 058 533 833 - Dhr. Winnock de Grave

www.aquaduin.be

Geef jij Aquaduin
een nieuwe boost?

POLYVALENTE ARBEIDERS
Je wordt ingeschakeld in de dagelijkse werken binnen het ambtsgebied: • werken aan leidingen 
en aftakkingen • bedienen van graafmachines • het plaatsen van digitale water meters • werken 
en taken zelfstandig opvolgen.

Profi el: • enthousiaste en fi tte teamplayer met zin voor initiatief • technische A2- of A3-opleiding
• rijbewijs B en bereid CE te behalen • werk ervaring is welkom, maar geen must.

Aanbod: • gevarieerde functie met interne en externe contacten • aangename werksfeer • moderne
en goed uitgeruste organisatie die continue investeert in materiaal en techniek • aantrekkelijk 
salarispakket.

voor die eerste indruk?

Beetje nerveus

Ook op zoek naar de perfecte match?
Ga naar jobat.be, kies uit duizenden jobs en 
vind de job waar jij écht gelukkig van wordt.

Veel geluk met
je jobinterview!

Vind jouw klik 
op jobat.be
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