
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.

 

CPE, een bedrijf van Tectum Group, is een groothandel in dak- en gevelmaterialen met vestigingen in 
Genk, Melle, Herstal, Pelt, Schoten, Kontich, Bekkevoort en Sint-Niklaas. Bij CPE staan een persoonlijk 
contact en professioneel advies aan onze klant centraal en wij investeren continu om nog beter in te 
spelen op de wensen van onze klanten. Iedereen binnen CPE denkt mee met de klant en verrast hem 
steeds weer met de beste service, oplossingen en producten.

• Opbouwen en onderhouden van relaties met 
bestaande klanten

• Maken van afspraken, presenteren van offertes 
en deals sluiten in functie van langetermijn relatie

• Prospecteren en werven van nieuwe kanten
• Trainingen geven in samenwerking met het 

technisch departement
• Deelnemen aan infosessies en events

Spreekt dit takenpakket jou aan?

• Sterk geïnteresseerd in de bouwsector?
• Klantgericht en zie je obstakels als een uitdaging?
• Een plantrekker maar ook een bruggenbouwer om de 

beste oplossing voor de klant gerealiseerd te krijgen?
• Een teamplayer?
• Vlot met pc’s, vooral MS Office en ERP?

En ben jij ... 

Iets voor jou? Nog vragen? 

• Een persoonlijk onboardingtraject
• Een competitief salarispakket incl. groeps- en  

hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, ecocheques, 
commissie en bonusregeling, bedrijfswagen en tankkaart

• Een cafetariaplan
• Een open en familiale sfeer met korte communicatielijnen 

tussen regiomanager, filiaalleider, collega’s en het  
hoofdkantoor

Dan ben jij misschien wel de persoon die 
we zoeken! Dit mag je van ons verwachten:

6
TEAMGENOTEN

> 400 
COLLEGA’S

40 MLN. 
OMZET

ACCOUNTMANAGER (M/V)
Wij zoeken een

Deel uitmaken van ons fantastisch team in Genk?

Contacteer onze HR Manager Caroline Clits: caroline.clits@tectumgroup.be
Bekijk de volledige functieomschrijving via: www.cpe.be/nl/jobs

Bachelor 
diploma 

Min. 3 jaar 
werkervaring

Commerciële 
ervaring

CV 
mailen

Een babbel met Caroline 
& de regiomanager

Loon-
voorstel

Testing 

GENK

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

Volgende week in Jobat:
Werken in chemie, 
farma & labo. 

  

Tien keer met pensioen
De klassieke aanpak van eerst studie, dan werk en vervolgens 
pensioen, is niet meer. We leren onderweg bij, maar kunnen ook 
tussendoor met pensioen. 

Het is tijd voor een nieuwe benade-
ring die wél past bij deze tijd, schrijft 
Rowan Siskens in zijn boek ‘Tien keer 
met pensioen’. Droomde je van een 
wereldreis of wil je er eens helemaal 
uit? “Wanneer je tijdens je loopbaan 
meerdere keren met pensioen gaat, 
heb je de tijd om deze dromen waar 
te maken als je in de bloei van je  
leven zit.” Zo’n pensioen is vergelijk-

baar met een sabbatical. Het is lan-
ger dan de klassieke vakantie voor 
een werknemer, maar ook niet heel 
veel: vanaf twee maanden kan je, 
volgens Siskens, al tussentijds met 
pensioen.

FRIS HOOFD
Je hebt dan de tijd om even stil te 
staan bij de afgelopen jaren en waar 
nodig bij te sturen. Waardoor je met 
een fris hoofd en een bak inspiratie 
terugkeert op de werkvloer, of elders 
begint. En slechts enkele jaren hoeft 
te werken voor het volgende pen- 
sioen. 
“Op zich draait het niet om die ver-
schillende periodes dat je met pen-
sioen gaat. Het belangrijkste is dat 
die korte periodes bijdragen aan een 
goed gevoel tijdens de jaren dat je 
werkt.”
 (WiVi)



Ben jij gebeten door sorteren en 
recycleren? Geef jij thuis altijd 
het goede voorbeeld? Dan ben jij 
misschien wel één van de profi elen 
die we zoeken. Want wij bieden een 
boeiende, afwisselende job aan in 
een vernieuwende organisatie op 
het gebied van afvalverwerking.

Zin om mee te komen werken in 
een aangename werksfeer op een 
fi le-arme locatie? Solliciteer dan 
op één van onze 3 vacatures.

Solliciteer vóór 27 september via www.limburg.net/jobs
of stuur je cv en motivatiebrief naar Limburg.net, t.a.v. Michel Duijsters, 
manager personeel, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt.

VANDAAG 
HALEN WE 

GRAAG 
JOUW 

TALENT OP.

VANDAAG 
HALEN WE 

GRAAG 

TALENT OP.
TEAMCOACH 
KLANTENDIENST

Taken: 
• Je staat in voor het aansturen, coachen, 

motiveren en evalueren van medewerkers 
van de klantendienst;

• Je zorgt voor een constructieve, respectvolle 
en collegiale werksfeer, pakt confl icten 
snel op en bemiddelt waar nodig;

• Je waakt over de doelstellingen van 
de organisatie en koppelt deze terug 
naar de dienst en manager;

• Je zorgt voor een optimale personeels-
planning zodat de continuïteit verzekerd is; 

• Je volgt op en onderneemt actie bij problemen 
rond klachten, werking, bemiddelt met 
klanten wanneer de eerstelijns oplossing 
geen volledige voldoening kan schenken;

• Je brengt de leidinggevende tijdig op de hoogte 
van belangrijke gebeurtenissen, moeilijkheden 
en knelpunten binnen de werking van de dienst;

• Op drukke momenten spring je bij in de lijnen of 
beantwoord je mails of berichten van burgers.

Profi el:
• Je hebt een ruime ervaring in het aansturen 

van mensen in een klantcontactomgeving;

• Je werkt resultaatgericht, durft concrete 
en gerichte acties te ondernemen om 
bepaalde doelstellingen te behalen;

• Je hebt een sterke persoonlijkheid; 

• Je weet een goede klantenwerking 
te vertalen en over te brengen;

• Je beschikt over een professionele (gerichte) 
bachelor of gelijkgesteld door ervaring.

Aanbod:
• Je krijgt een contract van onbepaalde duur 

volgens de loonbarema’s voor openbare 
besturen (B3-B4-B5): bruto maandloon 
minimum € 3.070 en maximum € 5.103. 

• Je kan rekenen op een mooi pakket vakantie-
dagen en interessante extralegale voordelen.

COÖRDINATOR INTERNE 
COMMUNICATIE

Taken: 
• Je bent verantwoordelijk voor de interne 

communicatie binnen Limburg.net;

• Je ontwikkelt een intern communicatieplan 
dat gericht is op het bereiken van alle mede-
werkers die op diverse werkplekken zijn 
tewerkgesteld, alsook naar de gemeen-
ten-aandeelhouders en rolt dit ook uit;

• Je organiseert evenementen en faciliteert 
interne opleidingen; 

• Je bent verantwoordelijk voor het opzetten 
en onderhouden van een nieuw platform 
voor interne communicatie en het 
opmaken, uitsturen en beantwoorden 
van mails i.v.m. interne communicatie; 

• Je maakt content aan (nieuwsberichten, 
video’s, infographics, …) voor diverse kanalen.

Profi el:
• Je hebt reeds ervaring in een communicatieve 

functie, bij voorkeur in het vakgebied
interne communicatie; 

• Je hebt een vlotte, nauwkeurige pen;

• Je bent toegankelijk en legt 
makkelijk contacten; 

• Je weet je communicatiestijl aan te passen aan 
de verschillende niveaus binnen de organisatie;

• Je beheerst Nederlands in taal en geschrift; 

• Je beschikt over een professionele (gerichte)
 bachelor communicatie of gelijkgesteld 
door ervaring.

Aanbod:
• Je krijgt een contract van onbepaald duur 

volgens de loonbarema’s voor openbare 
besturen (B1-B2-B3): bruto maandloon 
minimum € 2.716 en maximum € 4.577. 

• Je kan rekenen op een mooi pakket vakantie-
dagen en interessante extralegale voordelen. 

BEHEERDER 
INZAMELING

Taken: 
• Je werkt actief mee aan de realisatie van 

het afvalbeleid op het vlak van preventie, 
inzameling, recyclage en verwijdering. 
In het bijzonder aan de afvalinzameling aan huis, 
van deur tot deur en via collectieve systemen;

• Je gaat actief op zoek naar manieren om 
de werking te optimaliseren en levert 
hiervoor concrete verbetervoorstellen aan;

• Je begeleid en coacht de medewerkers van de 
afdeling inzameling, opgedeeld in een aantal 
administratieve medewerkers in Hasselt, en 
ophaaldienst met stelplaats in Beringen;

• Je geeft ondersteuning aan de manager 
recyclageparken & inzameling. 

Profi el:
• Je kan beleidsgericht werken en gegevens 

in een ruimere context plaatsen;

• Je beschikt over leidinggevende ervaring, 
liefst binnen logistiek management 
en of overheidsopdrachten;

• Je bent een teamplayer, bruist van initiatief, 
structureert je werk en volgt het goed op;

• Je kan je aanpassen in een snel 
veranderende werkomgeving;

• Je beschikt over een masterdiploma 
of gelijkgesteld door ervaring. 

Aanbod:
• Je krijgt een contract van onbepaalde duur 

volgens de loonbarema’s voor openbare 
besturen (A1-A2-A3): bruto maandloon 
minimum € 3.431 en maximum € 6.038 euro. 

• Je kan rekenen op een mooi pakket vakantie-
dagen en interessante extralegale voordelen. 



ADVISEUR 
STRATEGIE 
Je bent verantwoordelijk voor de 
langetermijnstrategie voor het toerisme in 
Limburg.

OPDRACHTEN EN TAKEN
• Je analyseert de rapporten van diverse 

onderzoeksinstellingen aangaande 
micro en macro tendensen in de brede 
vrijetijdseconomie. 

• Je verdiept je in relevante kwesties zoals 
sociale, maatschappelijke, economische 
en industriële ontwikkelingen, 
klantverwachtingen, dienstverlening, etc... 

• Je zet een langetermijnstrategie uit 
betre� ende het positioneren van Limburg als 
een aantrekkelijk toeristische bestemming.

• Je licht de strategie toe aan de diverse 
interne en externe stakeholders en aan 
de Raad van Bestuur. Helder en bevlogen 
communiceren op alle niveaus is dan ook 
een van je sterke troeven.

• Je bent in staat om autonoom projecten 
te initiëren, op te volgen en te trekken. Er 
steeds over wakend dat de projecten in lijn 
zijn met de strategische visie.

WIE BEN JIJ?
• Je bezit een relevant masterdiploma en 

hebt minimaal 5 jaar ervaring in strategie.
• Kennis van de vrijetijdseconomie en 

openbaar bestuur zijn een pluspunt.
• Je bent analytisch, doch pragmatisch.
• Je bent fl exibel en stressbestendig.
• Je schrijft vlot (NL) en je bezit bij voorkeur 

een basiskennis van Engels, Frans en Duits. 
• Tevens beschik je over het nodige economisch 

inzicht, heb je een synthetiserend vermogen, 
en ben je strategisch en integer.

• Je bent een geboren netwerker en beschikt 
over het nodige organisatievermogen en 
overtuigingskracht.

ADVISEUR CORPORATE 
COMMUNICATION 
Je bent verantwoordelijk voor de 
communicatiestrategie met het oog op 
exposure voor onze organisatie. 

OPDRACHTEN EN TAKEN
• Je stelt het persplan op en organiseert 

perscontacten qua tijdstip en vorm.
• Je zorgt voor de redactie en verdeling 

van de persmailings en -berichten, in lijn 
met de beleidskeuzes.

• Je beantwoordt en onderhoudt goede 
contacten met journalisten.

• Je schrijft speeches en organiseert 
persconferenties en interviews.

• Je bent plaatsvervangend woordvoerder 
voor Visit Limburg.

WIE BEN JIJ?
• Je bent in het bezit van een masterdiploma en 

hebt minimaal 3 jaar ervaring in pers en PR.
• Kennis van de vrijetijdseconomie een 

openbaar bestuur zijn een pluspunt.
• Je bent analytisch, doch pragmatisch.
• Je bent fl exibel, stressbestending en 

houdt rekening met fl exibele arbeidsuren 
(incl. weekend).

• Je schrijft vlot en creatief (NL) en bezit 
bij voorkeur een basiskennis van Engels, 
Frans en Duits. Je hebt de nodige kennis 
betre� ende sociale media.

• Je beschikt over het nodige politieke inzicht, 
bent strategisch, integer en diplomatisch en 
hebt een synthetiserend vermogen.

• Je bent een geboren netwerker en beschikt 
over het nodige organisatievermogen en 
overtuigingskracht.

MANAGER 
PROJECTBUREAU
Je bent verantwoordelijk voor het initiëren, 
ontwikkelen en uitvoeren van duurzame 
toeristische projecten. 

OPDRACHTEN EN TAKEN
• Je verdiept jezelf in innovatieve 

bestemmingsontwikkeling, detecteert 
opportuniteiten en geeft advies aan het 
beleid over de integratie ervan binnen de 
marketingstrategie.

• Je zoekt publieke en private partners met 
het oog op samenwerkingen en gaat op 
zoek naar (project)subsidies.

• Je begeleidt en waakt over de realisatie van 
projecten en stuurt het projectteam aan.

• Je neemt deel aan diverse 
overlegstructuren i.f.v. netwerkopbouw 
en vertegenwoordigt de organisatie ten 
aanzien van externe partners.

WIE BEN JIJ?
• Je bent in het bezit van een masterdiploma 

en hebt minimaal 5 jaar ervaring in 
projectwerking.

• Kennis van de vrijetijdseconomie een 
openbaar bestuur zijn een pluspunt.

• Je bent analytisch, doch pragmatisch.
• Je bent fl exibel en stressbestendig.
• Je schrijft vlot (NL) en bezit bij voorkeur 

een basiskennis van Engels, Frans en Duits. 
• Je bent strategisch, diplomatisch, integer 

en denkt oplossingsgericht. 
• Je bent een geboren netwerker en beschikt 

over het nodige organisatievermogen en 
overtuigingskracht.

Geïnteresseerd? Stuur jouw uitgebreide motivatiebrief en cv voor 10 oktober 2022 
naar ann.smeets@limburg.be of neem een kijkje op www.visitlimburg.be/jobs

Visit Limburg biedt jou een dynamische werkomgeving in een jong team met oog voor persoonlijke ontwikkeling. 
We hanteren fl exibele werkuren met aandacht voor een goede work-life balance. Naast een competitief loon, 
in overeenstemming met je ervaring, kan je genieten van met extralegale voordelen zoals o.a. maaltijdcheques, 
een groeps- en hospitalisatieverzekering, een Bokrijkabonnement,… 

Visit Limburg ontwikkelt, promoot en ondersteunt de Limburgse vrijetijdssector op weg naar een beter toerisme. 
Wij geloven in een duurzaam, betekenisvol en attractief toerisme, dat goed is voor onze gasten én voor de Limburgers. 

We realiseren deze opdracht in samenwerking met de Limburgse gemeenten en ondernemers. 
Karaktervol, joviaal en begeesterend, dat zijn de waarden die we willen uitdragen. 

Het zijn ook de waarden die we zoeken in onze nieuwe collega’s. 
Passen ze bij jou? Dan spreken we graag snel af voor een hartelijke kennismaking. 

VISIT LIMBURG BOUWT VANDAAG
AAN HET TOERISME VAN MORGEN

HELP MEE DE LIMBURGSE GASTVRIJHEID OMZETTEN 
IN VERDERE GROEI VOOR ONZE PROVINCIE.  



1 PRODUCTIECOÖRDINATOR
1 SALES ENGINEER
 
De perfecte match:
• Bachelor of master in een technische richting (bouwkunde …)
• Ook juniors/mediors met de juiste instelling komen in aanmerking
• Affiniteit met de bouw, technisch sterk en communicatieve vaardigheden 
• Voor de salesfunctie: commerciële ingesteldheid en kennis van calculatie
• Voor de coördinatorfunctie: gestructureerd, geboeid door productieprocessen en 

zin om verbeteringen aan te brengen

Het aanbod voor beide functies:
• Een jong, dynamisch en groeiend bedrijf waar ‘bouwen met mensen’ en de KOERS-

waarden hoog in het vaandel gedragen worden (Kwaliteit, Openheid, Engagement, 
Respect en Samenwerking) 

• Een werkplek in een modern, nieuw kantoor
• Regelmatig leuke feestjes
• Competitief salarispakket, evenredig met je kennis en ervaring, met tal van 

extralegale voordelen 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Marc Janssen op 011 36 10 79                       www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. 
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking

Staalbeton in Rijkevorsel 
maakt deel uit van Groep 
Van Roey en beschikt over 
verschillende afdelingen, die 
de ruwbouw als voornaamste 
toeleveringssector hebben. 
Met een 130-tal medewerkers 
realiseren ze een jaaromzet van 
65 miljoen euro en verwerken 
ze jaarlijks ruim 70.000 ton 
staal. Alle grote bouwbedrijven 
en funderingsfirma’s in België 
doen een beroep op hun 
wapeningscentrale.

Ter aanvulling van hun teams zijn 
wij voor hen op zoek naar:

 www.groepvanroey.be

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

Online marketing/
social media

NL/E must, 
D/IT plus

Adobe Suite
(Photoshop, InDesign),
Mailchimp

DIRESCO nv is een innovatief groeibedrĳ f dat grote 
platen in kwartscomposiet produceert en wereldwĳ d 
verdeelt. Kwartscomposiet is samengesteld uit 
harsen en graniet- of kwarts granulaten. Beide 
natuurlĳ ke producten worden via een uniek procedé 
van persen, bakken en oppervlaktebehandeling 
gebonden tot een oersterk materiaal dat de 
vergelĳ king met diamant doorstaat. Wat DIRESCO
uitzonderlĳ k maakt, is dat ze in het productieproces 
enkel harsen gebruiken die uv-bestendig en 
biologisch zĳ n. Dit maakt hun kwartscomposiet 
uitermate geschikt voor buitentoepassingen, zoals 
buitenkeukens in de VS. Verder worden de platen 
van DIRESCO gebruikt in keukens en badkamers en 
voor tafelbladen, wanden, vloeren, trappen en zelfs 
gevelbekleding. De producten zĳ n krasbestendig 
en vloeistofresistent en verkrĳ gbaar in meer dan 
40 kleuren, waaronder Belgisch blauw hardsteen. 
DIRESCO is marktleider in de Benelux. Daarnaast 
wordt 50% geëxporteerd, van Amerika tot Australië. Om 
DIRESCO verder te laten groeien, zĳ n we op zoek naar 
een gemotiveerde collega:www.diresco.be

95 medewerkers

Oudsbergen

€ 22 mio omzet

State-of-
the-art-
eindproduct

Verantwoordelijke 
functie

Veelzijdige 
uitdaging

Financieel 
gezond en
groeiend bedrijf

Duurzaam-
heid is
rode draad

2003

MARKETING COORDINATOR
Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Uitwerken van marketingacties in lijn met de bedrijfsvisie en de marketingstrategie
2. Ontwikkelen en updaten van digitaal en offline communicatie- en promotiemateriaal (o.a. productcatalogi, website, 

social media, e-newsletters, POS-materiaal)
3. Organiseren en coördineren van events, beurzen, opendeurdagen, productlanceringen ...
4. Onderhouden van contacten met toeleveranciers of externe partners, onderhandelen, inkopen en samenwerken

Ba/ma marketing/
communicatie/
bedrijfsbeheer

Min. 5 jaar ervaring

Creatief Organisator VeelzijdigZelfstandig

Wat heeft DIRESCO u concreet te bieden?

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

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

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.



Vacature: directeur PXL-NeXT
Geboren ondernemer & netwerker

Meer info vind je via https://www.pxl-next.be/vacatures
Solliciteren? Mail je motivatiebrief en CV naar niko.mpoutakis@pxl-next.be
 

De kennismaking
Owens Corning FOAMGLAS® maakt 
deel uit van Owens Corning, een 
wereldspeler in isolatie, dakbedekking, 
waterdichting en materialen in 
glasvezelcomposiet. Met 19.000 
medewerkers in 33 landen levert OC 
innovatieve producten en duurzame 
oplossingen voor energie-efficiëntie, 
veiligheid, hernieuwbare energie, 
duurzame infrastructuur en 
arbeidsproductiviteit. In 2017 nam 
Owens Corning het Amerikaanse 
bedrijf Pittsburgh Corning over, dat 
het hoogwaardige isolatiemateriaal 
FOAMGLAS® cellulair glas 
ontwikkelde. FOAMGLAS®-isolatie 
wordt gebruikt in de bouw en in de 
industriële sector. Voor de verdere 
ontwikkeling en professionalisering 
van de productievestiging in 
Tessenderlo zijn we voor hen op zoek 
naar een:

 www.owenscorning.com 
 www.foamglas.com

PRODUCTION LEADER
Motiverende peoplemanager gericht op continu verbeteren

De uitdaging: • Monitoren van de productie van FOAMGLAS® • Binnen de ploegen en 
afdelingen werken aan ‘operational excellence’ • Teams naar een hoger niveau tillen dankzij 
sterke coachingskills • Analyse van kwaliteitsverliezen en samen met de mensen oplossingen 
implementeren • Opvolgen van de kwaliteitsnormen (o.a. de ISO-vereisten) en verbeteren 
van resultaten • Coachen van een team van productiemedewerkers • Trekkersrol in het TPM-
traject, belangrijke impact op het bereiken van de fabrieksdoelstellingen • Rapporteren aan de 
Operations Leader

De perfecte match: • Masterdiploma in een technische richting en minstens 3 tot 5 jaar 
leidinggevende ervaring in een industriële productieomgeving • Ervaring met LEAN of 
TPM, continue processen en/of in de glas- of isolatiesector is een troef • Inspirerende 
peoplemanager die een cultuurverandering in de organisatie verder kan ondersteunen 
• Hands-onmentaliteit, sterke samenwerkingsvaardigheden en een goede communicator 
• Bereid om af en toe te reizen (± 10%)

Het aanbod: • Doorgroeimogelijkheden in lijn met je ambities • Lokaal en filevrij werken 
in een multinationale productie- en salesomgeving, onder een sterk merk en met een 
focus op groei, innovatie, talent en (ecologische) duurzaamheid • Familiale sfeer en korte 
communicatielijnen, geruggensteund door een sterke, beursgenoteerde multinational 
• Marktconform salarispakket, inclusief extralegale voordelen • Tewerkstelling in dagdienst 
(36 urenweek met 16 recuperatiedagen per jaar) 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Hanne Hooyberghs op 011 36 10 62 www.motmansenpartners.be     
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. 
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

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 of 11 oktober 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



Stad Genk als werkgever selecteert op 
basis van je competenties, niet op basis van 
leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof 
of handicap.

STAD & OCMW 
GENK

Stad en OCMW Genk vormen samen het moderne, dynamische en 
ambitieuze bestuur van een fascinerende, kleurrijke stad die constant 
evolueert, nieuwe plannen realiseert en altijd naar de toekomst kijkt. 
Werken bij ons betekent werken in een grote organisatie met meer dan 
1000 collega’s, actief in een brede waaier aan functies. Stap je in ons 
verhaal, dan ga je voor een boeiende loopbaan met veel mogelijkheden en 
interessante arbeidsvoorwaarden.

HOOFDCOÖRDINATOR SMART 
TECHNOLOGY 
Graad Bx – voltijds – contract van onbepaalde duur – solliciteren 
kan tot 19 september 2022.

DE UITDAGING
Je zorgt voor de praktische uitrol, implementatie en het beheer van nieuwe 
Smart City-projecten binnen onze organisatie. Je staat in voor het opvolgen 
van bestaande projecten en dit in allerhande materies: energie, mobiliteit, 
veiligheid … Je werkt hiervoor nauw samen met het diensthoofd Smart 
Technology.

DE PERFECTE MATCH
Je behaalde een bachelordiploma en beschikt over minstens 3 jaar 
relevante leidinggevende ervaring OF indien je geen bachelordiploma hebt, 
beschik je over minstens 5 jaar relevante leidinggevende ervaring en slaag 
je voor een bijkomende capaciteitstest. 

DIENSTHOOFD SMART TECHNOLOGY
Graad Av – voltijds – contract van onbepaalde duur – solliciteren 
kan tot 19 september 2022.

DE UITDAGING
Als diensthoofd Smart Technology bij stad Genk ben je de key player 
wanneer het gaat om de ontwikkeling, toepassing en het  beheer van 
strategische Smart City-projecten binnen onze organisatie. Je staat in 
voor het opvolgen van projecten en het proactief op zoek gaan naar 
nieuwe innovatieve ideeën over allerhande materies: energie, mobiliteit, 
veiligheid … Je werkt hiervoor nauw samen met de Smart Technology 
manager van de stad Genk, andere sectoren/afdelingen van de Stad Genk 
en externe partners.

DE PERFECTE MATCH
Je behaalde een masterdiploma en beschikt over minstens 4 jaar relevante 
leidinggevende ervaring OF je behaalde een bachelordiploma en beschikt 
over minstens 5 jaar relevante leidinggevende ervaring en je slaagt voor 
een bijkomende capaciteitstest. 

MEER INFO?
Raadpleeg zeker onze website www.genk.be/vacatures voor meer 
info over deze vacatures, de functiebeschrijvingen, ons aanbod, de 
aanwervingsvoorwaarden en de sollicitatielinken. Geldig solliciteren kan 
enkel door het tijdig indienen van je cv, motivatiebrief en een kopie van je 
diploma via de link op onze website. 

Houthalen-Helchteren

woonzorgcentrum Vinkenhof 

Wij zijn op zoek naar een
hoofdverpleegkundige
statutair- rang Bx - IFIC klasse 17 

Als voltijds hoofdverpleegkundige sta je in voor de optimale 

werking van je afdeling. Je neemt een coachende rol op t.a.v. 

je team. Je implementeert nieuwe werkwijzen, systemen 

en technieken en draagt hiermee bij tot de missie, visie en 

strategische doelstellingen van onze welzijnsvereniging.

Zorg

www.houthalen-helchteren.be/vacatures

Diplomavoorwaarden: Minimum in het bezit zijn van een bachelor diploma 
verpleegkunde of daarmee gelijkgesteld, aangevuld met een aanvullend 
diploma te behalen binnen 2 jaar na aanvang tewerkstelling.

Interesse? Wil je meer weten over het aanbod en de inhoud van deze job?  
Salaris? I Selectieprocedure? I Hoe solliciteren? I Surf dan naar: 

Selectieprocedure? Slagen voor een schriftelijke proef, mondelinge proef 
en psychotechnisce proef. Bijkomend aanleg werfreserve.

Solliciteren t.e.m. maandag 3 oktober 2022.

Het groenste snoepje van Vlaanderen

Het lokaal bestuur van Zutendaal gaat over tot de aanwerving, 
met aanleg van een werfreserve, van:

Maatschappelijk assistent seniorenloket
B1-B3 • contractueel • deeltijds (19/38) • onbepaalde duur
Je helpt mensen om zo lang mogelijk thuis te wonen. Bovendien voer je sociaal en 
rechtenonderzoek uit.

Maatschappelijk assistent sociale dienst
B1-B3 • contractueel • deeltijds (19/38) met mogelijkheid tot 
uitbreiding naar 30,4/38 • bepaalde duur
Je bent het eerste aanspreekpunt voor de hulpvrager, die je ondersteunt om een 
menswaardig leven te kunnen leiden. 

Voor beide functies geldt: je staat in voor interne (administratieve) taken en gaat 
op huisbezoek. Je ondersteunt de hulpvrager en probeert zijn zelfstandigheid te 
stimuleren, met aandacht voor het cliëntnetwerk, je professionele netwerk en je 
eigen ontwikkelingsbehoeften.

Interieurverzorg(st)er
D1-D3 • contractueel • deeltijds (19/38) • onbepaalde duur
Je poetst de gebouwen van het OCMW en de gemeente en zorgt ervoor dat 
bezoekers en personeelsleden ontvangen worden in verzorgde, propere 
gebouwen. Je kan zowel zelfstandig als in team werken en tovert graag een glimlach 
op het gezicht van onze inwoners en collega’s.

Interesse?
De aanwervingsvoorwaarden, uitgebreide functieomschrijvingen en het 
examenprogramma vind je op www.zutendaal.be of bij de personeelsdienst 
(personeelsdienst@zutendaal.be – 089 62 94 43). Maatschappelijk assistent: het 
schriftelijk examen gaat door op 18 oktober om 18.00 uur (sociale dienst) en op
20 oktober om 18.00 uur (seniorenloket), het mondeling examen op 10 november 
en de psychotechnische proeven op 16 november. Interieurverzorg(st)er: praktisch 
en mondeling examen op 18 oktober. 

Solliciteren?
Stuur je kandidatuur, samen met je cv en een kopie van je diploma, ten laatste op
5 oktober 2022 om 12.00 uur naar personeelsdienst@zutendaal.be. De datum 
van de mail geldt als bewijs. Personen met een geldige kandidatuur worden 
uitgenodigd voor het aanwervingsexamen.



SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

Ben je gepassioneerd door deze functie? 
Voor de volledige functieomschrijving en een snelle behandeling van je kandidatuur  
reageer je via www.auli.be.

Om de doorgedreven dienstverlening verder uit te bouwen, willen we de organisatie versterken met een:

Je bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van het marktsegment met specifieke toepassingen 
in de ruwbouwfase op de werven: gietmortels, betonlosmiddelen, beschermingsproducten, 
reparatieproducten, hechtmiddelen ... 

•  Je identificeert continu het marktpotentieel: de lopende werven, de grotere bouwprojecten in 
opstartfase, de aannemers en de marktinfluencers.

• Als rasechte businessontwikkelaar genereer je omzet via relatiemanagement: je zorgt ervoor dat je de 
juiste persoon bent, met het juiste product, op de juiste plaats, op het juiste moment! Dit realiseer je in 
eerste instantie door zeer gericht werven te bezoeken en constant op te volgen. 

• Je beheert je klanten en de diverse gesprekpartners (werfleiders, aankopers ...), denkt met hen mee en 
adviseert hen op een correcte, professionele en servicegerichte manier. Voor grotere klanten assisteer 
je eveneens bij de ontwikkeling van een accountplan en jaarcontracten.

• Op termijn zal je focus meer op de commerciële ontwikkeling van Wallonië liggen. Wanneer de groei 
van dit segment dit vereist, zal je de nieuwe verkoopmedewerkers dan ook sturen en begeleiden.

• Je werkt intensief samen met de commerciële binnendienst, de R&D-afdeling en de 
regioverantwoordelijke, aan wie je rapporteert.

Demula is gevestigd in Laarne en sinds 1981 actief in 
de sector van de bouwchemische specialiteiten. Demula 
verdeelt en produceert hulpstoffen voor beton en mortel, 
krimparme mortels, renovatie- en reparatiemortels en 
andere bouwspecialiteiten. Via een bewuste benadering van 
de markt en een continu streven naar professionalisering 
heeft het bedrijf zich in de top van de markt gepositioneerd. 
De kracht van Demula bestaat uit een zeer ruim assortiment, 
de technologische ondersteuning en een internationaal 
uitgebouwde verankering. 

ACCOUNTMANAGER Antwerpen, Brabant en Limburg
Verkoper pur sang met groeipotentieel
(Ref. 2022/2091) 

Verpleegkundigen
FT/PT - HBO5/Bachelor

We bieden een breed zorggamma en stemmen dit zoveel mogelijk af op de 
individuele behoe� en, wensen en mogelijkheden van elke bewoner.

AANBOD
• Contract van onbepaalde duur (contracturen zijn bespreekbaar)
• Innovatieve werkomgeving • Gedragen visie

INTERESSE?
Stuur dan je cv en motivatiebrief naar WZC Gerkenberg:
dirk.vroonen@gerkenberg.be. Meer info op www.gerkenberg.be. 
Of kom naar onze opendeurdag op zondag 18 september van 13.30 tot 17.30 
uur. 

WZC Beversthuis en WZC Kimpenhof: paul.vliegen@vzwsintbarbara.be. 
Meer info op www.vzwsintbarbara.be.

Voor de uitbreiding van
WZC Gerkenberg in Bree,
WZC Beversthuis in Beverst en
WZC Kimpenhof in Opglabbeek zoeken we:

Gemeente Balen is op zoek naar:

Meer info en voorwaarden?

www.balen.be/vacatures

DIRECTEUR 
GEMEENTELIJK BASISONDERWIJS
 
Scholengemeenschap Joleba is op zoek naar een directeur gemeentelijk basisonderwijs 
om haar directieteam te versterken. Voldoe je aan de aanwervingsvoorwaarden? Stel je 
dan kandidaat en neem deel aan de selectieproeven (schriftelijk, mondeling en psycho-
technische proef). Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de termijn van 2 jaar.

Interesse? Je kandidatuur moet je samen met je cv, een afschrift van je diploma’s 
en/of getuigschriften die het bekwaamheidsbewijs vormen, een bewijs dat je aan 
de anciënniteits- en benoemings voorwaarden voldoet en een recent uittreksel uit 
het strafregister (model 2 – max. 6 maanden oud), aangetekend verzenden aan 
het College van Burgemeester en Schepenen, Vredelaan 1, 2490 Balen, uiterlijk gepost 
op 7 oktober 2022.

Het gemeente- en OCMW bestuur van Alken is op zoek naar:
3 voltijdse contractuele technische medewerkers voor de:

De aanwervingsvoorwaarden, het volledige functieprofiel en meer informatie kan je
vinden op www.alken.be/solliciteren 

Deze vacature staat ook open voor personen met een beperking. Er kan een preselectie gebeuren op basis van de sollicitatiebrief en het CV.
Het examen bestaat uit een praktische en een mondelinge proef.

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

Ben je geïnteresseerd?
Mail jouw sollicitatiebrief met curriculum vitae naar: solliciteren@alken.be

Geef bij jouw sollicitatie duidelijk aan voor welke dienst(en) je wenst te solliciteren. Dit kan tot en met 26/09/2022. 
Meer info: Greta Boussu, personeelsdienst T 011 59 06 85

contractuele voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur 

DIENST WEGENIS-EN
RIOLERINGSWERKEN  (m/v/x)

DIENST GEBOUWEN
(m/v/x)

DIENST GARAGE
(m/v/x)

VACATURE

PEDAGOGISCH DIRECTEUR BOVENBOUW

Als pedagogisch directeur bovenbouw maak 
je deel uit van het driekoppige directieteam 
en heb je een belangrijke leidinggevende en 
coördinerende rol in het Inspirocollege. 

Profiel
• inzicht in schoolbeleid 
• leidinggevende kwaliteiten en integriteit
• minimum een bachelordiploma

Solliciteren vóór 7/10/2022 t.a.v. Dhr. Jean-
Paul Lucas: jean.paul.lucas@telenet.be: 
bezorg ons een motivatiebrief, cv en een 
toekomstvisie voor het pedagogisch project 
van het Inspirocollege (max. 1 A4).
• externe selectieprocedure met assessment
• indiensttreding vanaf 1 februari 2023
De volledige vacature vind je op onze site: 

Inspirocollege 
Herebaan-West 41
3530 Houthalen-Helchteren
T 011 52 22 10
E info@inspirocollege.be WWW.INSPIRO

COLLEGE BE.

www.inspirocollege.be
Check onze 

beurskalender!

Bezoek 
onze jobbeurzen.
Ontmoet tientallen werkgevers 
op één dag, op één locatie, bij 
jou in de buurt.

•	 	administratief	medewerk(st)er	(bij	voorkeur	bachelor	in	de	rechtspraktijk	
of	notariële	medewerk(st)er	met	ervaring);	en

•	 master	in	de	rechten/notariaat

Sollicitatiebrief met CV opsturen naar kantoor of naar:  
bart@notarisvandermeersch.be

Notaris Bart Van Der Meersch te 
Bree, Opitterkiezel 50 zoekt voor 
onmiddellijke indiensttreding en 
duurzame samenwerking, voor 
uitbreiding van het team: 
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