
Deze week: 
werken in de zorg Jobadvertenties vind je zowel  

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

Volgende week in Jobat:
extra jobs in de bouw   

België zoekt minstens 25.000 verpleegkundigen
De moeder van alle knelpuntberoepen, dat is de verpleegkundige. Niet alleen in de zorgsector zelf, maar voor alle jobs. 
In ons land zijn er 25.000 verpleegkundigen tekort. Enkele initiatieven moeten het beroep opnieuw aantrekkelijker maken.

De instroom voor het beroep lijkt te stokken, 
want de populariteit van de verpleegkunde- 
opleidingen neemt bij de start van dit aca- 
demiejaar alweer af. Dat na twee succesvol-
le coronajaren waarin het aantal inschrijvin-
gen voor veel opleidingen zowat verdubbel-
de tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit 
een rondvraag door VRT NWS bij een aantal 
hogescholen voor verpleegkundigen. Terwijl 
de belangstelling in bacheloropleidingen 
verpleegkunde dus lijkt te verminderen, stij-
gen dan weer de inschrijvingen voor de leraren 
opleidingen, een ander knelpuntberoep.
Let wel, het gaat momenteel om voorlopige 
cijfers, want de definitieve telling voor in-
schrijvingscijfers gebeurt pas midden okto-
ber. Maar momenteel lopen de inschrijvingen 
voor de bachelor verpleegkunde ongeveer 
10 procent achter ten opzichte van vorig jaar. 

Volgens zorgambassadeur Candice De Windt 
zijn er in België momenteel 25 à 30.000 ver-
pleegkundigen te weinig en zal dat tekort 
nog toenemen. 

1.000 EURO
Intussen gaan er stemmen op voor ingrepen 
om de opleiding verpleegkunde aantrekke-
lijker te maken, en zijn er ook al een aantal 
initiatieven aangekondigd. Studenten ba-
chelor verpleegkunde die afstuderen in het 
academiejaar 2021-2022 zullen bijvoorbeeld 
1.000 euro krijgen van de Vlaamse overheid. 
Dat bedrag dient onder meer als onkosten-
vergoeding voor de stages in het laatste jaar 
van de opleiding.
Vorig jaar al kregen pas afgestudeerde stu-
denten verpleegkunde een onkostenvergoe-
ding van 1.000 euro van de Vlaamse over-
heid. De reden daarvoor was de verlenging 
van hun opleiding. Tot enkele jaren geleden 
was de bachelor verpleegkunde nog een 
opleiding van drie jaar, maar dat werd uitge-
breid naar vier jaar.  (WiVi)

“In een steeds veranderende 
context de werking en dienst-
verlening van de dienst verbeteren 
als team geeft me veel energie. 
Vanuit mijn functie draag ik bij 
aan het beleid en dat spreekt mij 
heel erg aan.”

DAVID BUYS 
DIENSTHOOFD 
PERSONEELSDIENST

• Je geeft samen met je team 
van deskundigen vorm aan een 
inspirerende en verbindende 
vrijetijdsprogrammatie. 

• Je omarmt gemeenschapsvormende 
initiatieven en samenwerkingen 
met verenigingen.

• Je leidt de dienst en coacht je team 
met de nodige gedrevenheid en zorg.

Op zoek naar 
een job met pit?

www.overijse.be/jobs

Wij zoeken: 
diensthoofd 
Programmatie Vrije 
Tijd en CC Den Blank 

Vragen? 
Contacteer de Personeelsdienst op 
02 785 33 48 of via 
personeelsdienst@overijse.be. 
Meer info? 
Kijk voor de volledige job- en 
profi el beschrijving, de voorwaarden 
en de selectieprocedure op 
www.overijse.be/jobs. Solliciteren 
kan tot en met 12 oktober 2022.
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Werken voor lokaal bestuur 
Wezembeek-Oppem, dat betekent 
werken in een diverse organisatie.  

In het kader van de versterking van 
onze dienstverlening is de gemeente 

Wezembeek-Oppem op zoek naar een:

DESKUNDIGE HR

DESKUNDIGE OMGEVING

Je geeft mee vorm aan het HRM-beleid. Je ondersteunt, verleent advies en 
ontwikkelt instrumenten inzake personeelsbeleid en -beheer en stelt die 
ter beschikking van het lokaal bestuur (gemeente en OCMW). Je bent een 
aanspreekpunt voor de medewerkers en draagt bij tot de uitbouw van een 
positieve organisatiecultuur.

Je ondersteunt de coördinator Omgeving bij de dagelijkse werking van de 
dienst met betrekking tot het luik omgevingsvergunningen.

Profiel 
• Je behaalde een bachelordiploma.
Ons aanbod
• Niveau B1-B3 – voltijds - statutair– via aanwerving
• Een brutomaandloon volgens het barema Niveau B1-B3 maandelijks vanaf 2.717 euro 

(B1 – 0 jaar anc.) met een maximum van 4.578 euro (B3 – 23 jaar anc.).
• Er wordt geen werfreserve aangelegd.
Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef en een mondelinge proef. De 
schriftelijke proef zal bestaan uit een schriftelijke thuisopdracht die je op vrijdag 
4 november 2022 zal worden toegestuurd met als deadline voor indiening zondag 
13 november 2022. Indien je slaagt voor de schriftelijke proef zal je aansluitend 
uitgenodigd worden voor de mondelinge proef (interview) op maandag 28 november 
2022 (deskundige HR) of op dinsdag 29 november 2022 (deskundige Omgeving).

Solliciteren
Solliciteer ten laatste op dinsdag 25 oktober 2022 met je cv en motivatiebrief,  
telkens in het Nederlands opgesteld en een kopie van het gevraagde Nederlands-
talige diploma via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. Voor meer 
informatie omtrent de functie of de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen  
met Carol Jongen, HR consultant bij Motmans & Partners via 011 36 10 63.
Bekijk deze website voor meer vacatures die nog zullen volgen van de Gemeente 
Wezembeek-Oppem: https://motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.



Hartelijk en sociaal, 
dat ben jij helemaal

Elke dag meer dan 4,5 miljoen leden 
helpen om gezond en gelukkig te leven, 
als dat geen job met impact is.

Krijg je ook energie
van mensen te helpen?
Versterk ons team als consulent
(service center/kantoor), dossierbeheerder
of maatschappelijk werker en voel 
de CM vibes.

Solliciteer meteen 
via www.cm.be/cmvibes

POM Vlaams-Brabant zoekt 

EXPERT ONTWIKKELING  
EN VASTGOED 
De Expert Ontwikkeling en Vastgoed (A4) combineert enerzijds het sturend  
opvolgen van de bedrijventerreinontwikkelingstrajecten met anderzijds het  
aanleveren van specifieke bouwkundige en vastgoedgerelateerde knowhow  
in de  ontwikkelingstrajecten.

Vereisten
• Je beschikt over een ingenieursdiploma of een master met vastgoedopleiding of 

ruimtelijke planning;
• Je kan minstens 4 jaar relevante ervaring aantonen. 

Aanbod
• Een contractuele tewerkstelling niveau A4 met valorisatie van de relevant bevonden 

anciënniteit;
• Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering.

Solliciteren
• Zich kandidaat stellen kan enkel met het verplichte sollicitatieformulier, je 

motivatiebrief en een kopie van je diploma. Alle documenten dienen uiterlijk 
op 6 november 2022 bezorgd te worden via info@pomvlaamsbrabant.be of via 
aangetekende brief (postdatum geldt als bewijs) naar POM Vlaams-Brabant,  
Liesbet Pauwels, p/a Provincieplein 1 te 3010 Leuven.

• Het verplichte sollicitatieformulier vind je op de website www.pomvlaamsbrabant.be

Meer informatie
Op www.pomvlaamsbrabant.be vind je alle informatie over deze functie en lees je  
meer over de wervingsprocedure van de aanwerving. 
Liesbet Pauwels - 016 26 71 93 -  liesbet.pauwels@pomvlaamsbrabant.be

Het lokaal bestuur Kraainem streeft ernaar een organisatie te zijn die kwaliteit aflevert, 
een hoge output heeft en deze kan realiseren binnen een goede mentaliteit en een 
positieve bedrijfscultuur, gekenmerkt door de waarden positiviteit, respect, innovatie en 
kwaliteit. 

Heb jij zin om samen te werken met enthousiaste, innovatieve en positieve collega’s?  
Hecht je ook belang aan de modernisering van de overheid en wil je graag een bijdrage 
leveren aan een positieve beeldvorming van Kraainem, een gemeente in volle verandering 
en vernieuwing? Vind je ook dat plezier maken op de werkplek erbij hoort? Dan kijken wij 
uit naar jouw kandidatuur!

Deskundige Omgeving 
Statutair – B4-B5

Taken
• Je staat samen met de omgevingsambtenaar in voor het 

beheer van omgevings- en verkavelings vergunningen.
• Je zorgt voor de technische en administratieve 

voorbereiding van deze dossiers in het kader van diverse 
gemeentelijke en bovengemeentelijke ver plichtingen op 
vlak van omgeving.

• Je bespreekt projectvoorstellen met burgers en 
architecten en verschaft informatie aan de burger 
betreffende onder ander geldende wetgevingen en 
beschikbare premies.

• Je houdt diverse registers bij (plannen-, vergunningen-
registers … ).

• Je werkt nauw samen met je collega’s van de diensten 
Mobiliteit, Openbare Werken en Milieu.

Profiel
• Je hebt een bachelordiploma, bij voorkeur in de richting 

van Landschap en Omgeving, Architectuur …

Aanbod
• Bezoldiging volgens salarisschaal B4-B5: minimum 

brutomaandsalaris 3 195,66 euro (B4, 0 jaar ervaring), 
maximum brutomaandsalaris 4 765,45 euro (B4, 23 jaar 
ervaring). Alle relevante ervaring wordt meegerekend.

• Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur 
van 2 jaar.

Selectieprocedure
• Schriftelijk thuisexamen:  

16-20 november 2022
• Mondeling examen in Kraainem:  

6 december 2022
• Resultaat: half december

Info en solliciteren
Zich informeren en solliciteren kan tot 20 oktober 
2022, 9.00 uur via vacature@kraainem.be. 

Overtuig ons met jouw motivatiebrief en cv in het 
Nederlands en bezorg ons ook onmiddellijk een  
kopie van je diploma en een uittreksel uit het 
strafregister. Extra informatie vind je op de website  
https://www.kraainem.be/nl/vacatures.



Zwitsers bedrijf met filiaal in Brussel/Anderlecht, verantwoordelijk 
voor de verdeling van producten uit het gamma “autogeentechniek” en 

“drukregeling” is op zoek voor onmiddellijke indiensttreding :

Commercieel medewerker/secretaresse M/V 
part-time of full-time

Jouw taken :
Telefonisch en schriftelijk antwoorden op vragen van de klanten.
Bestellingen van de klanten verwerken en opvolgen.
Materiaal bij het moederbedrijf bestellen.
Eenvoudige boekhoudkundige taken uitvoeren.
Algemene administratieve taken beheersen.

Vereisten : Diploma secundaire onderwijs is voldoende.

Moedertaal :  Nederlands, goede kennis van het Frans, Engels is een 
pluspunt.

Zin voor zelfstandig werk en verantwoordelijkheid opnemen.
Je wordt zorgvuldig opgeleid in jouw vakgebied. Na een introductie 
kunnen de taken ook grotendeels thuis worden uitgevoerd.
Salaris + eventuele extralegale voordelen worden met de verantwoor-
delijke uit het moederbedrijf besproken.

Interesse ? : stuur jou sollicitatiebrief + CV naar info@gloor.eu

BAVEX is een onafhankelijk expertise kantoor 
gespecialiseerd in het opstellen van plaatsbeschrij-
vingen en van waardebepalingen van onroerend 
goed. Jaarlijks voeren we ongeveer 2000 expertises 
uit in beide landstalen.
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar 
een gedreven administratieve duizendpoot, al dan 
niet met ervaring, deeltijds of voltijds.

Wij bieden je een uitdagende job, voltijds of 4/5, in 
een groeiend bedrijf en dit aan een competitieve 
verloning. Extralegale voordelen zoals 13e maand, 
maaltijdcheques, groepsverzekering. Ondersteuning 
en opleiding.

Heb je interesse? Stuur je CV en motivatiebrief  
t.a.v.  l.ar. Dieter Hauwaerts  -  dieter@bavex.be

zoekt een 

ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER (M/V)

Bouwkundig Advies & Vastgoed EXpertises • Expertises & Conseils Immobiliers
Mechelsesteenweg 144, b2 • 1933 Sterrebeek • T. 02 657 90 40 • info@bavex.be

  
Ook veel niet-zorgjobs in zorg
De verpleegkundige en zorgkundige zijn goed voor de helft 
van de openstaande jobs in de zorg. Maar tegelijk telt de 
sector ook heel wat niet-zorgjobs.
Een groot deel van de zogenaamde 
patient journey, het traject dat een 
patiënt of klant aflegt in een zorgorga-
nisatie, wordt bepaald door taken of 
processen die niet rechtstreeks gere-
lateerd zijn aan zorghandelingen. Het 
is dan ook logisch dat naast klassieke 
zorgjobs als verpleegkundigen, kinesi- 
therapeuten en artsen, ook heel wat 
niet-zorgjobs opduiken in het sector-
overzicht van jobs op Jobat. Het gaat 
hier om alle vacatures binnen de zorg-
sector, gepubliceerd in de voorbije 
twaalf maanden.
Zo zijn ondersteunende diensten 
(plaats 5) cruciaal. Dat is een brede 

categorie. Verder vinden we in het job- 
overzicht ook administratief bedien-
des (op 11), keukenpersoneel (op 22) 
en customer service medewerkers 
(op 23). Verder in de lijst zien we dat 
de sector ook nood heeft aan mana-
gers en boekhouders. En net buiten dit 
overzicht vinden we ook nog manage-
ment assistenten, schoonmakers, ver-
kopers en chauffeurs als jobs die in de 
sector vaak worden gevraagd.  (WiVi)

MEEST GEVRAAGDE JOBS IN ZORGSECTOR

1. Verpleegkundige 29,7%

2. Verzorgende / zorgkundige 19,4%

3. Psycholoog / psychotherapeut 6,0%

4. Kinesitherapeut 3,8%

5. Ondersteunende diensten 3,5%

11. Administratief bediende 1,4%

22. Keukenpersoneel 0,7%

23. Customer service 0,6%

27. Directie / managers 0,4%

30. Accounting 0,4%

Bron: Jobat 2021-2022, 
% t.o.v. alle jobs in zorgsector

Check onze 
beurskalender!

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

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
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