
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)

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

Interesse? 
Reageer dan snel via jobs@christeyns.com

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

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

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

Assistant  plant manager

Zoek je een job met verantwoordelijkheid en werkzekerheid? Krijg je energie van 
efficiënt en constructief samenwerken? Hou je van een job met projectmatig werken, 
waarbij er afwisseling is tussen administratief werk en werfopvolging? Een job met 
een gezonde balans tussen werk en privé? Met een correct loon en aan uitstekende 
voorwaarden? Stel je dan snel kandidaat voor de volgende uiterst boeiende functie:

DIENSTHOOFD PUBLIEKE RUIMTE
AANSTURING UITVOERINGSDIENSTEN

(m/v, B4-B5, contractueel, voltijds 38u, onbepaalde duur) 

Profiel: • Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma • Minimaal 3 jaar relevante 
beroepservaring vereist • Je beschikt over een bijzondere expertise, in functie van 
operationeel leiddinggeven aan een team en gaat op een prettige en overtuigende 
manier om met mensen • Je kunt zelfstandig en stressbestendig, probleemoplossend, 
kwaliteitsvol en resultaatsgericht werken. Een probleem is een uitdaging voor jou. 

Aanbod: • Boeiende en veelzijdige functie met verantwoordelijkheid in een steeds 
evoluerende maar stabiele en kleinschalige werkomgeving • Brutomaandwedde van 
2.894,41 € als beginwedde zonder anciënniteit (minimaal) • Diensten gepresteerd 
bij een andere overheid worden meegenomen voor de loonberekening. Relevante 
diensten uit de privésector of als zelfstandige voor maximum 5 jaar • Mooie 
diensturen en een uitgebreide verlofregeling • Maaltijdcheques, fietsvergoeding, 
hospitalisatieverzekering, vakantiegeld, eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler, 
GDS-V • Aanleg werfreserve geldig voor twee jaar. 

Kandidaatstelling: Je motivatiebrief stuur je samen met cv, een kopie van je diploma en 
een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maand oud) via mail naar directeur@
vleteren.be of per post t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Veurnestraat 
4 te 8640 Vleteren, ten laatste op dinsdag 11 oktober 2022 (poststempel geldt als 
bewijs)

Selectieprocedure: Eerste selectie van de weerhouden kandidaten op basis van 
relevantie diploma en/of werkervaring. Verdere selectieprocedure (schriftelijk en 
mondeling) in oktober / november.    

Uitgebreide infobundel met alle verdere inlichtingen over de
functie en de selectieprocedure op www.vleteren.be.

Voor bijkomende vragen: directeur@vleteren.be – 057/40 93 25. 

De gemeente Vleteren is klein, maar fijn en ligt 
in hartje Westhoek. Het lokaal bestuur streeft 
ernaar een moderne organisatie te zijn en hecht 
veel belang aan een goeie dienstverlening voor 
haar burgers, het bijdragen tot een omgeving 

waar het leuk wonen en leven is in onze drie dorpen. Die omgeving is vrij uitgestrekt 
(38km² voor 3.700 inwoners) met een groot aandeel publieke ruimte, infrastructuur 
en accommodatie. Dit vergt de nodige coördinatie en opvolging, samen met een 
ervaren uitvoerend team. 

Maak het verschil
Deltagroep is het samenwerkingsverband van de vzw’s De 
Kringloopwinkel Deltagroep, Constructief en Mobiel, drie 
maatwerkbedrijven met elk hun specifieke activiteiten.  Onze 
producten en diensten zorgen actief voor een meer duurzame 
leefomgeving. We verkleinen de afstand tussen de arbeidsmarkt 
en onze medewerkers, dankzij opleiding en begeleid werk.  Zo 
bestrijden we kansarmoede, we versterken het sociaal weefsel, en 
dragen bij tot een betere samenleving.

Om ons team te versterken, zijn we op zoek naar:

TEAMLEIDER KRINGLOOPWINKELS

COACH MEDEWERKERSTRAJECTEN

VERANTWOORDELIJKE IT & DIGITALISERING

WERKLEIDER KRINGLOOPWINKEL

HR MEDEWERKER PERSONEELSADMINISTRATIE

ASSISTENT-WERKLEIDER KRINGLOOPWINKEL

Meer info op www.deltagroep.be

Solliciteer via vacature@deltagroep.be



WE MAKE SMILES

In kader van onze groei zijn wij voor verschillende afdelingen op zoek naar versterking:

Samen met je collega’s sta je in voor het onderhoud en de 
herstelling van attracties en technische infrastructuur (klassieke 
laagspanningstechnieken, alsook hoogspanningscabines, 
AC en DC motoren, frequentiesturingen, elektropneumatica, 
PLC-sturingen, enz.) Wanneer het park operationeel is voor 
bezoekers sta je in voor technische interventies.

Je beschikt over ervaring in een industriële omgeving 
(productieomgeving, service-techniek, ..). Je hebt een passie 
voor techniek en bent een verantwoordelijk persoon die 
zelfstandig kan werken.  Verder leg je de nodige flexibiliteit 
aan de dag en schrikt regelmatig weekendwerk je niet af (2 
weekends per maand tijdens de openingsperiode van het park, 
recupdagen in de week).

ELEKTRICIENS

Bellewaerde en Bellewaerde Aquapark, gelegen in Ieper, combineren een uniek aanbod van dieren, attracties en 
indoorwaterrecreatie en mikken op 1 miljoen bezoekers op jaarbasis. Wij maken deel uit van de Compagnie des Alpes groep, één 
van de grootste groepen van ééndagsattractieparken in Europa. Bellewaerde draagt personeels- en klantentevredenheid hoog in 
het vaandel. Naast veiligheid is een warm onthaal voor Bellewaerde dan ook topprioriteit.  Zo wonnen wij recent voor de 5e maal 
op rij de award voor het ‘Pretpark met het beste personeel in België’.  
  
Bellewaerde werd in 2019 uitgebreid met Bellewaerde Aquapark en investeerde in 2020 in een nieuwe family coaster Wakala.  Ook 
voor de toekomst staan nieuwe investeringen op de planning.

Je staat mee in voor het onderhouden van de planten, bloemen, 
bomen en landscaping van Bellewaerde. Daarnaast word je 
betrokken bij nieuwe groenprojecten. Je werkt samen met een 
4-tal collega’s en werkt in een vast uurrooster met occasioneel 
zaterdagwerk (voormiddag).

Je hebt ervaring in het onderhouden en aanleggen van groen. 
Je kan vlot overweg met de courante tuinbouwmachines zoals 
een boomzaag, haagschaar, bosmaaier, grasmachine, tractor, 
hoogtewerker, ... en beschikt over een basis plantenkennis. Je 
kan zelfstandig werken en bent flexibel ingesteld. Verder ben je 
een dynamisch persoon en heb je een goed oog voor veiligheid.

MEDEWERKER GROENDIENST

Een uitdagende functie in een uiterst boeiende en vooral unieke werkomgeving.  Je komt terecht in een stabiel bedrijf in volle groei 
dat deel uitmaakt van een sterke Europese groep. Wij voorzien een vast contract van onbepaalde duur, een aantrekkelijk loon en 
een aantal extralegale voordelen.   

Aanbod

Voor meer info en om te solliciteren: jobs@bellewaerde.be of 057/46.86.86

BELLEWAERDE ZOEKT HALLOWEEN FIGURANTEN
Hou jij van griezelen, heb je een sterk 
inlevingsvermogen en jaag je graag mensen de 
stuipen op het lijf? Dan is dit beslist iets voor jou!

Op zaterdag 10 september om 14u organiseren 
we audities om als figurant aan de slag te gaan 
tijdens onze Halloweenperiode (22/10 tot 6/11)

 Inschrijven kan via www.Jobsbellewaerde.be



15 september
Kubox
Kuurne

event

www.jobevents.be

Kattestraat 188
8520 Kuurne

GRATIS 
toegang van

13u00 tot 16u30

SOCIAAL HUIS
• 1 HALFTIJDS PEDAGOGISCH COACH 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG B1-B3  

• 1 VOLTIJDS MAATSCHAPPELIJK WERKER B1-B3

• 1 VOLTIJDS COÖRDINATOR ZORG & HUISHULP B1-B3
solliciteren tot en met 25 september 2022 

• 3/4de ADMINISTRATIEF MEDEWERKER C1-C3
binnenkort vacant

GEMEENTE
• 1 HALFTIJDS TEAMCOACH SPORTHAL D4-D5 

solliciteren tot en met 21 september 2022

• 1 HALFTIJDS ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER CULTUUR C1-C3

• 1 HALFTIJDS DESKUNDIGE 
SPORT - SPORTPROMOTOR B1-B3 

• 1 VOLTIJDS DIENSTHOOFD 
TECHNISCHE UITVOER B4-B5

• 1 VOLTIJDS DIENSTHOOFD OMGEVING A1a-A3a

• 1 HALFTIJDS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
SECRETARIAAT C1-C3 (tijdelijke vervanging)

solliciteren tot en met 2 oktober 2022

• 1 VOLTIJDS VAKMAN GROEN D1-D3 

• 1 VOLTIJDS VAKMAN LOGISTIEK-VERVOER D1-D3

• 1 VOLTIJDS VAKMAN PATRIMONIUM D1-D3
vacant op 15 september 2022

• 1 HALFTIJDS DESKUNDIGE BIBLIOTHEEK B1-B3
 binnenkort vacant

WE BIEDEN • Een boeiende en afwisselende job die je uitdaagt. • Een functie met 
een belang rijke maatschappelijke meerwaarde. • Kansen op ontwikkeling en zelfont-
plooiing door ruime waaier van vormingsactiviteiten, deelname aan netwerken,… 
• Een werkgever met aandacht voor work-life balance (afhankelijk van de functie flexi-
bele arbeidsduurregeling, telewerk,…). • Tijd om de batterijen op te laden… afhankelijk 
van de functie tot max. 33 dagen jaarlijks vakantieverlof en 14 feestdagen. • Aandacht 
voor reeds opgebouwde expertise en relevante ervaring, ook in privé en als zelfstandi-
ge (onbeperkte valorisatie van opgebouwde anciënniteit). • Aantrekkelijke extra-legale 
voordelen (maaltijdcheques van 8 euro, gratis hospitalisatieverzekering voor mede-
werker & gezin, fietsvergoeding, fietslease, aanvullend pensioen, …)

INTERESSE? Je vindt alle info & data terug op de gemeentelijke website
www.zulte.be onder de rubriek Vacatures en stel je via dit kanaal kandidaat.  

Heb je interesse in een functie die nog niet vacant verklaard werd?
Laat dit graag weten via personeel@zulte.be zodat we je actief op de hoogte 
houden en de inlichtingenbundel tijdig kunnen overmaken. 

OCMW Zulte

Zulte… Leiegemeente op de grens van Oost en West-Vlaanderen -net 
voorbij de kaap van 16.000 inwoners-,  is op zoek naar enthousiaste 
medewerkers om het team Zulte te versterken en onze organisatie 
vooruit te stuwen.  

www.zulte.be/vacatures

Lokaal bestuur Zulte 
werft aan

Quality Consultant voor de voedingsindustrie 
Ondersteuning op maat voor de optimalisatie van kwaliteit

Quality and Food, gevestigd in Koksijde, is al 15 jaar gespecialiseerd in het begeleiden en 
adviseren van bedrijven in de voedingsindustrie. Wij bieden advies en ondersteuning op het 
gebied van kwaliteit en voedselveiligheid. Kwaliteit in voeding is onze missie! 

Kom jij aansluiten in onze groeiende en boeiende onderneming?

Je functie:
•  Verantwoordelijk voor 

ondersteuningstrajecten bij de klant 
voor het borgen van voedselveiligheid.

•  Begeleiden van klanten bij het 
opzetten en onderhouden van 
kwaliteitsmanagementsystemen.

•  Begeleiden van klanten bij het behalen 
van certificeringen en wettelijke 
erkenningen. 

•  Samen met de klant praktische en 
passende oplossingen ontwikkelen voor 
uitdagingen op het gebied van kwaliteit. 

•  Het geven van trainingen aan klanten op 
verschillende niveaus in de organisatie.

•  Je bent het eerste aanspreekpunt 
voor de klant en fungeert als 
projectbegeleider

•  Jouw werkplek is bij de klant, bij ons op 
kantoor en van thuis uit. 

Wat hebben we te bieden: 
• Uitdagende / afwisselende job
•  Flexibele werktijden en werkplaatsen 

(thuiswerk)
•  Aantrekkelijk loonpakket met 

extralegale voorwaarden (Laptop + 
smartphone)

• Fulltime of 4/5
• Toffe collega’s, familiale werksfeer
• Dynamische werkomgeving
• Bedrijfswagen

Profiel: 
•  Ingenieur of bachelor (voeding, 

chemie …) of gelijkwaardig door 
ervaring

• Praktisch persoon
• Kordaat en communicatief
• Zin voor aanpak
• Zelfstandig werken

Klaar voor deze uitdagende en flexibele job?  
Stuur je CV naar gwendolien@qualityandfood.com

Verzekeringen De Leeuw is op 
zoek naar een productie en/of  

schadebeheerder.



Vanden Avenne Commoditi es 
is gespecialiseerd in de trading 
en distributi e van landbouw-
grondstoff en voor food-, feed- en 
biofuelproducti e. Ons innovati ef
familiebedrijf realiseert als
marktleider een omzet van ruim 
1,1 miljard euro. Dagelijks stellen
32 collega’s kwaliteit, service en 
dienstverlening voorop in een 
horizontale structuur met een 
no-nonsense mentaliteit. Omwille
van onze duurzame groei, willen
we ons gedreven team in Kortrijk 
graag versterken met twee 
bekwame medewerkers (m/v):
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LOGISTIEK BEDIENDE
 FUNCTIE: 

• Verantwoordelijk voor een uitgebreid logisti ek takenpakket.
• Vlekkeloze planning bij het transport van de logisti eke dienst.
• Dagelijks contact met internati onale klanten, leveranciers en logisti eke 
   serviceproviders.
• Service- en kwaliteitsgerichte aanpak van de logisti eke afwikkeling.
• Vlott e samenwerking met een team van gemoti veerde collega’s.

 PROFIEL: 
• Bachelor- of masterdiploma en een relevante werkervaring.
• Echte teamplayer met zin voor initi ati ef.
• Oplossingsgerichte en effi  ciënte denker.
• Nauwe samenwerking met medewerkers van andere diensten.
• Betrouwbare back-up voor jouw collega’s.
• Vlott e professionele communicati e N/F/E.

 AANBOD: • Fullti me jobs vol afwisseling en verantwoordelijkheid met een aangename bedrijfscultuur. • In deze historisch, fi nancieel gezonde onder-
neming zijn alle tools aanwezig om professioneel te kunnen werken en groeien. • Je krijgt een boeiende opleidingsperiode, aantrekkelijke 
salarisvoorwaarden en extralegale voordelen volgens jouw inzet en prestati es.

COMMODITY TRADER
 FUNCTIE: 

• Opbouwen langetermijn & solide relati es met klanten.
• Accuraat adviseren en up-to-date houden m.b.t. marktevoluti es.
• Meedenken met de klant en correcte oplossingen op maat leveren.
• Acti ef deelnemen aan onderhandelingen, closing contracten en logisti eke        
   opvolging.
• Opvolgen evoluti es, inspelen op trends en detecteren van nieuwe markten.
• Samen met collega’s trading strategieën bedenken en uitvoeren.

 PROFIEL: 
• Bachelor- of masterdiploma en een relevante werkervaring.
• Geboren onderhandelaar en creati ef commercieel talent.
• Creëren meerwaarde door een sterke overtuigingskracht.
• Vlott e, asserti eve en doelgerichte persoonlijkheid.
• Analyti sch, professioneel en resultaatsgericht.
• Brede interesse in macro economie.
• Uitstekende communicati eve vaardigheden N/F/E.

INTERESSE? Stuur je cv met moti vati e naar info@ago.be. Meer info nodig? Bel naar 056 22 80 64.
Deze vacatures vind je ook op www.ago.be. Wij garanderen een discrete en snelle behandeling van jouw kandidatuur. 
De selecti e gebeurt in exclusieve samenwerking met AGO Internati onal.

José Vancoillie BV is een familliebedrijf dat reeds meer 
dan 40 jaar bestaat. Wij zijn gespecialiseerd in het ver-
spanen van fijnmechanische onderdelen voor verschil-
lende sectoren.

Momenteel zijn wij op zoek naar een 
PROGRAMMEUR

-  Omzetten van een technische tekening in een 
afgewerkt stuk.

-  Programmeren en instellen van moderne 
cnc-machines

Aanbod:
-  Een fulltime aanbieding in een modern, familiaal 

bedrijf.
-  Een aantrekkelijk salarispakket met extra legale 

voordelen.
- Aangename werksfeer.
-  Opleiding om te kunnen omgaan met ons mo-

dern machinepark.

Interesse:
Drieslaan 23- B1130 Industriepark Gullegem – 
Moorsele, 8560 Wevelgem
T+32 56 40 20 57, stefaan@jose-vancoillie.be

Is er iemand

stapelgek op jou?

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.

Profi ciat met je 
nieuwe job!

Vind jouw klik 
op jobat.be

Tien keer met pensioen

Het is tijd voor een nieuwe bena-
dering die wél past bij deze tijd, 
schrijft Rowan Siskens in zijn boek 
‘Tien keer met pensioen’. Droom-
de je van een wereldreis of wil je 
er eens helemaal uit? “Wanneer je 
tijdens je loopbaan meerdere ke-
ren met pensioen gaat, heb je de 
tijd om deze dromen waar te ma-
ken als je in de bloei van je leven 
zit.” Zo’n pensioen is vergelijkbaar 

met een sabbatical. Het is langer 
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)

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

Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

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



De bedrijvengroep VANDEVOORDE-BULCKE met 
vestigingen in EEKLO en in KOMEN is sterk expansief 
in enerzijds de residentiële bouw en anderzijds als 
betononderneming (kelders, vloeren, ...). Wegens sterke 
expansie wensen wij ons team uit te breiden met 

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

SALES MANAGER 
FRANSE MARKT
vertrouwd met landbouw en/of agro-industrie (ref 52 808) 

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

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

PROJECTCALCULATOR / 
WERKVOORBEREIDER
met basiskennis bouwkunde (ref 52 807) 

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

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

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

en dynamische ondernemerscultuur • een competitief salarispakket + bedrijfswagen.

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

S A V O N N E R I E

S O A P W O R K S

A
N

NO 1888       

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

Interesse? 
Reageer dan snel via jobs@christeyns.com

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

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

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

Assistant  plant manager

w w w . c o b e f a . b e

COBEFA bvba gevestigd te KOMEN is een toonaangevend 
fabrikant van prefab betonelementen en vormt samen 
met COMINES STEEL een geïntegreerde bedrijvengroep. 
Dankzij een breed gamma aan innovatieve producten
kennen wij een sterke expansie. Om onze internationale 
ambities verder te realiseren zoeken wij een

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

Volg ons opfi www.verdonckbv.be
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INTERNATIONAL SALES MANAGER
ondernemend commercieel talent (ref. 115210)

De uitdaging: Na een grondige introductie in ons productengamma zal je mee opbouwen aan de 
verdere expansie buiten onze thuismarkten België en Frankrijk. Hiertoe zal je in eerste instantie 
actief bouwen aan een netwerk van dealers/bouwsto� andelaars en rechtstreekse afnemers (o.a. 
agrarische sector) in héél Duitsland. Daarnaast zal je ook commerciële contacten en beurzen in 
andere landen op een gestructureerde wijze aanpakken. Hiertoe werk je nauw samen met de 
bedrijfsleiding en kan je rekenen op een performante technische ondersteuning.

Profi el: • bij voorkeur met een (hogere) economische background • minstens een initiële 
verkoopervaring in een internationale omgeving • de spirit van een proactief ondernemer die 
autonoom opportuniteiten weet te genereren • de gedrevenheid om alle aspecten van een 
nieuwe markt in kaart te brengen • a�  niteit met de opvolging van een distributienetwerk is een 
pluspunt • bij voorkeur wonend in West- of Oost-Vlaanderen.

Aanbod: • een uitdagende functie met ruimte voor eigen inbreng en entrepreneurship • een grote 
betrokkenheid bij de strategische groeikeuzes • een cruciale commerciële managementfunctie 
• de slagkracht van solide onderneming in combinatie met een professionele KMO-cultuur 
• talrijke commerciële troeven mede dankzij een sterke inzet op productontwikkeling • een 

competitief salarispakket inclusief voordelen en representatieve bedrijfswagen.

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
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Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF
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