
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.

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Opstellen van weekplanningen voor retailklanten (B/F markt) op basis van forecast
2. Omzetten van dagelijkse bestelling vanuit EDI naar productieopdrachten
3. Aansturen en opvolgen van de productielijnen, inspelend op fluctuaties, in samenwerking met de 

afdelingshoofden
4. Bepalen van de juiste voorraadniveaus in functie van volume en houdbaarheid

PRODUCTIEPLANNER

Wat heeft PLUKON 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 werkdagen tussen 19 en 20 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 

Group: + 8.000
Maasmechelen:
560 vaste + 200 ext.

Maasmechelen

1894www.plukon.be

PLUKON FOOD GROUP is met 27 vestigingen in 6 landen internationaal koploper en kenniscentrum op de markt 
van kipproducten. De hele keten, van pluimveehouderijen tot kant-en-klare maaltijden, verloopt in eigen 
beheer. Dit resulteert niet alleen in uitermate kwaliteitsvolle producten, maar ook in efficiëntie, innovatie en 
aandacht voor dierenwelzijn. “Size makes impact” is voor PLUKON geen loze slogan. De vestiging in 
Maasmechelen is als grootste van de groep ook de grootste speler in België als first supplier van zowat alle 
retailers. Met als slogan “Forward Food Solutions” is de toekomstvisie helder: verdere uitbreiding naar toe-
komstgerichte/duurzame foodoplossingen. Om deze groei mogelijk te maken, zoeken we een:

Group: ± 2 miljard euro
België: ± 500 miljoen euro

Stress  -
bestendig

Snel 
schakelen

Proces-
inzicht

Behelpen in
het Frans

Vlot gebruik 
Excel

Minimaal
secundair
onderwijs

Gelijkaardige
ervaring nuttig

Werkzekerheid Toekomst-
gerichte 

groeisector

Grote
internationale

Group

Ruim
salarispakket

Functie met
autonomie

Waarde-
gedreven

visie

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

Maaseik is de stad aan het water, 
waar natuur, historiek en creativiteit 
samenvloeien.
 
Wil je bijdragen aan een inspirerend 
Maaseik? Wil je meewerken aan een 
duurzame verbinding binnen onze stad?

Dan ben jij de nieuwe enthousiaste collega 
die wij zoeken!

Stad Maaseik zoekt:

• Diensthoofd sociale dienst

• Diensthoofd plannen &  
vergunningen, milieu,  
mobiliteit & verkeer

maaseik.be/vacatures

•	 	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: 

TECHNISCH COMMERCIEEL
VERTEGENWOORDIGER

hout – pvc – alu ramen en deuren

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

Volgende week in Jobat:
Zorg 


