
 
Deze week:

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

Volgende week in Jobat:
werken in de zorg               

De tweede adem van duaal leren
Leren op de werkvloer, dat is het concept van duaal leren. Velen juichen het toe, maar de praktijk laat een wisselend succes 
zien. Al kunnen nieuwe initiatieven, zoals duaal leren voor volwassenen en duaal lesgeven, het concept een nieuw elan geven.

Duaal leren gaat een stuk verder 
dan stages. Leerlingen passen niet 
alleen leerstof uit hun lessen toe in 
een organisatie, maar ze leren daar 
de stiel ook echt. Zo’n opleiding op 
de werkvloer, waar leerlingen alle 
facetten van een beroep op een 
realistische manier leren, moet snel-
ler leiden tot een goede job of een 
springplank zijn naar hogere studies.
Het concept begon drie jaar gele-
den bij ons met hoge ambities als 
volwaardige opleiding, waarbij on-
der meer bso- en tso-leerlingen vol-
doende dagen in de week per week 
op de werkvloer staan. Tot dusver 
kende het concept een wisselend 
succes. Sommige leerlingen gingen 
er helemaal voor, andere deinzen 

nog terug voor het concept. Terwijl 
sommige scholen de regelgeving 
rond duaal leren wel eens te strak 
vonden om werkbaar te zijn.

LEERVERGOEDING
In elk geval beleeft duaal leren 
een nieuwe mijlpaal met het in-
voegen van het volwassenenon-

derwijs, denk aan centrum voor 
deeltijds onderwijs (CDO) en op-
leidingscentrum SYNTRA. Hier-
door is de combinatie van leren 
en werken ook mogelijk voor vol-
wassenen. Je verdeelt dan je tijd 
tussen lessen en bedrijf, waar je 
een leervergoeding ontvangt. Hoe 
hoog die is, hangt af van welk type 
overeenkomst. Maar er zijn nog 
nieuwigheden rond duaal leren. 
Zo zet sectorfederatie essenscia in 
op duaal lesgeven, waarbij exper-
ten uit de chemie- en farmasector 
hun job deeltijds combineren met 
lesgeven in het secundair onder-
wijs.  
 (WiVi)

ONDERNEMEND PRODUCTIELEIDER (ref. 131403)

Als “rechterhand” van de bedrijfsleider word je een interne spilfi guur die zal instaan voor: • de 
planning van de productielijnen en de personeelsbezetting • de aansturing en coaching van de 
operatoren i.s.m. 3 ploegchefs • de bewaking van procedures kwaliteit, veiligheid, hygiëne, …
• de organisatie van de opleidingen en de personeelsevaluaties • de coördinatie met interne
diensten o.a. verkoop, aankoop, technische dienst, … • de afspraken met externe toeleveran-
ciers o.a. uitzendkantoren.
Profi el: • autonoom en initiatiefrijk master of bachelor • vlot organisator en planner • uit productie-
omgeving • vertrouwd met de ondernemende spirit van een KMO-cultuur. 

HOOFD TECHNISCHE DIENST (ref. 131401)

In nauwe samenwerking met de bedrijfsleider en de productieleider zal je instaan voor: • het
instellen van de machines en de bijhorende instructies voor de operatoren • de organisa-
tie van het preventief en curatief onderhoud • de uitvoering van technische interventies 
samen met de machinetechnieker • het beheer van het onderdelenmagazijn • de technische
administratie o.a. opmaak van productmachinefi ches. Hiertoe werk je in vast dagwerk.
Profi el: • leidinggevend bachelor elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring • sterk
technisch-praktisch inzicht • veelzijdige ervaring met productiemachines • vlot organisator.

MACHINETECHNIEKER (ref. 131402)

Na een grondige interne opleiding zal je instaan voor: • de uitvoering van het technische 
onderhoud • het oplossen van technische storingen • het aanpassen en ombouwen van
machines.
Profi el: • leergierig en “hands on” technieker • sterke interesse in productiemachines • basis-
opleiding in (elektro)mechanica of elektriciteit • bereid te werken in ploegenstelsel (alterne-
rend ochtend/namiddag).

Dit is wat Borval kan bieden: • een grondige introductie en interne opleiding • job met een
grote betrokkenheid en een ruime autonomie • een modern nichebedrijf met een internatio-
nale reputatie • een solide KMO met uitdagend machinepark en concrete investerings plannen 

(o.a. nieuwbouw) • een stimulerend salarispakket (te bespreken).

BORVAL nv gevestigd in IEPER maakt deel uit van een Duitse
investeringsgroep en is een gespecialiseerd producent van poets- en 
ontsmettingsdoekjes. Wij beschikken over een performant machine-
park (12 productielijnen) en een team van een 30-tal werknemers.
Hiertoe wensen wij over te gaan tot de aanwerving van
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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



Vanden Avenne Commoditi es is gespecialiseerd in de trading en distributi e van landbouwgrondstoff en voor food-, feed- en biofuel-
producti 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 
onderneming 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.

ACCOUNT MANAGER (Ref. 125002)

projectmarkt West- & Oost-Vlaanderen  
Na een grondige introductie zal je enerzijds bestaande klanten opvolgen en anderzijds ook 
actief meewerken aan onze verdere expansie in de projectmarkt. Hiertoe behandel je de 
aanvragen van a tot z: klantencontacten, o� erte-opmaak en -verdediging t.e.m. de werf-
opvolging. 
Op termijn voorzien wij reële groeiperspectieven als commercieel adjunct van de CEO. 

Profi el: • professioneel b2b-verkoper met managementambities • vertrouwd met de bouw-
sector • bij voorkeur met een hogere bouwtechnische opleiding • commercieel netwerker met 
oog voor de administratieve follow-up.

Aanbod: • een cruciale groeifunctie in een gespecialiseerd nichebedrijf • een stabiel perso-
neelsteam met een sterke technische knowhow • een professionele management met ruimte 
voor eigen initiatieven • een solide KMO met talrijke partnerships in de projectmarkt • een 
competitief remuneratiepakket + representatieve bedrijfswagen.

ARBO bv, gevestigd in MOESKROEN is als fabrikant 
(Deceuninck) en toeleverancier van PVC-ramen en -deuren 
vooral in West- en Oost-Vlaanderen actief. Onze klanten 
zijn enerzijds professionele vaklui en anderzijds project-
ontwikkelaars en -investeerders. Hiertoe beschikken
wij over een eigen plaatsingsbedrijf. Ter opvolging wordt 
uitgekeken naar een
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FRONT OFFICE MANAGER
• met interesse revenue management (ref. 89 105B) 

Na een grondige inwerkperiode als receptionist zal je instaan voor: • aansturing 
van 7 receptionisten • administratieve follow-up • organisatie van groeps- en 
meetingreserveringen • prijszetting en beheer kamerbeschikbaarheid op diverse 
verkoopkanalen • assistentie aan de hotelbalie • rapportage aan de general manager.
Profi el: • initiatiefrijke en proactieve organisator • teamplayer • administratief en 
communicatief sterk • taalvaardig (N/F/E/D) • relevante hotelervaring: front o�  ce, 
revenue management,… • bereid in beurtrol te werken op zaterdag (1 op 3) en in ‘duty’ 
dienst (telefonische assistentie)

Aanbod: • veelzijdige en autonome functie met talrijke ontplooiingskansen • een 
stijlvolle, gastvrije werkomgeving • een kleinschalige managementstructuur met korte 
beslissingslijnen • een marktgerichte visie waarin kwaliteit en service centraal staan

• aantrekkelijke salarisvoorwaarden (te bespreken).

HOTEL NAVARRA is een stijlvol en charmant 4-sterren-
hotel met 94 kamers in het historische centrum van
BRUGGE. Ter versterking van ons team wordt uitgekeken
naar een:

www.hotelnavarra.com

Interesse? Richt je kandidatuur naar o�  ce@verdonckbv.be 
Meer info? Jos Verdonck, Personeelspycholoog, 056 53 11 80
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Verzekeringen De Leeuw is op 
zoek naar een productie en/of  

schadebeheerder.
Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

De snelste weg 
naar een job in  
de publieke of 

non-profit sector.

Voor de juiste 
chemie tussen 

kandidaat en 
aanwerver
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TRAJECTCOACH
individuele begeleiding in het werkveld (ref. 27 243)

Samen met de afdelingsverantwoordelijken en de werkleiders zal je doelgroepmedewerkers 
en hun begeleiders ondersteunen: • opbouw van een vertrouwensrelatie • opvolging en bijstu-
ring van de persoonlijke ontwikkelingsplannen • coaching & problem solving op de werkvloer
• organisatie van opleidingen • doorverwijzingen • etc. Daarnaast word je projectmatig betrokken
bij diverse thema’s: onthaal, ziekteverzuim, ontwikkeling, ...; hiertoe werk je nauw samen met
2 collega’s en de HR-verantwoordelijke doelgroepen. 
Profi el: • bachelor (of master) met sterke interesse voor sociaal werk • collegiaal en geënga-
geerd netwerker • vlot in administratie en organisatie • a�  niteit met een productie-omgeving
• relevante ervaring met werkgericht coachen is een sterke troef.
Aanbod: • een autonome job met een directe impact op het welzijn van werknemers • een leuke
werksfeer met aandacht voor een gezonde work/life balance • een dynamische organisatie die 
maximale kansen biedt aan personen met een beperking • een professioneel management
vertrekkend vanuit een optimaal evenwicht tussen economische en sociale objectieven • aan-

trekkelijke, marktconforme loonvoorwaarden (te bespreken).

FORENA GROEP in Menen is een samenwerkingsverband tussen de maatwerkbedrijven
‘t VEER (Menen) en SOWEPO (Poperinge). Samen stellen wij meer dan 800 medewerkers
tewerk, waarvan ruim 600 met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het kader een toekomst-
gerichte organisatie zoeken wij voor de vestiging in Menen een:
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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.
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www.cluma.com

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

RESET 
YOURSELF

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

Voor de juiste 
chemie tussen 

kandidaat en 
aanwerver Kortrijk

Vaartstraat 25
056 225 880

Gent
Kortrijksesteenweg 1099

093 108 339

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be
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