
De kennismaking
Initium wil als familiale industriële 
holding aandeelhouderswaarde 
creëren door betrokken 
ondernemerschap te combineren 
met een duurzaam investerings- en 
groeipad op lange termijn. Met een 
doelgerichte buy-and-buildstrategie 
investeerden ze onder meer in 
portfoliobedrijven als Seculux, 
Entrya Technologies, Aluvin, 
LVC Solutions, GMF en Nowak. 
Verspreid over de verschillende 
bedrijven werken vandaag ongeveer 
170 medewerkers. Met een sterke 
ondernemingsgeest en internationale 
ambities onderstreept INITIUM zijn 
missie om te participeren in bedrijven 
met een focus op optimalisatie 
en expansie. Om hun ambitieuze 
groeidoelstellingen mee te realiseren, 
zijn wij voor hen op zoek naar 
een gedreven:

 www.initium.be

RECHTERHAND BEDRIJFSLEIDER
Stressbestendige multitasker met uitstekende organisatorische vaardigheden

De uitdaging: In een sterke tandem met de CEO ruimte creëren om de groep 
verder te laten groeien • Voorbereiden, coördineren en opvolgen van bouw- en 
facilitygerelateerde projecten • Selecteren van en optreden als aanspreekpunt voor 
partners • Voorbereiden en opvolgen van marketinginitiatieven • Verhogen van 
de consistentie in processen en procedures in de portfoliobedrijven • Operationeel 
ondersteunen bij potentiële overnames • Nauw samenwerken met de officemanager 
van de groep • Rapporteren aan de CEO

De perfecte match: • Een hoger diploma en min. 5 jaar relevante werkervaring in 
een dynamische (kmo-)context • Geboren multitasker, sterke coördinator • Proactief, 
anticiperen, oplossingsgericht • Groot verantwoordelijkheidsgevoel • Betrokken, 
betrouwbaar en punctueel • Efficiënte communicator, comfortabel in contacten met 
stakeholders op alle niveaus

Het aanbod: • Een financieel gezonde en stabiele holding • Veel dynamiek en 
afwisseling in je job • Grote verantwoordelijkheid • Ruimte om je stempel te drukken 
en de rol verder vorm te geven • Aantrekkelijk salarispakket inclusief firmawagen en 
tankkaart • Tewerkstelling in Genk, Pelt of de Maaskant

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.

Deze week: 
werken in de bouw 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 finance & verzekering

  

De bouw is als vanouds goed vertegenwoordigd in de lijst met 
knelpuntberoepen. De sector telt tientallen knelpunten, maar 
met deze acht beroepen komen we al een heel eind weg. 

1. WERFLEIDER
Dit profiel staat steevast bovenaan als het om knelpunten gaat. Zo’n werfleider or-
ganiseert de activiteiten op één of meerdere bouwwerven en volgt deze dagelijks 
op. Hij inspecteert de werken en budgetten en stuurt de werkkrachten aan. De va-
catures voor werfleider raken moeilijk ingevuld door het structurele tekort aan tech-
nisch geschoolden met een bachelor- of een masterdiploma. Voor deze job is ook 
de nodige ervaring vereist.
Bij arbeidsbemiddelaar VDAB halen ze alvast de piste aan om de vacatures open te 
stellen voor tso-profielen en assistent-werfleiders, die dan kunnen doorgroeien tot 
werfleider. Het beroep verschilt overigens weinig van het beroep conducteur bouw, 
die ook altijd opduikt in de knelpuntlijst.

2. CALCULATOR BOUW
Een calculator bouw voert de metingen uit op werven en vertaalt alles in cijfers. Zo 
zal hij of zij de eenheidskost van elke uitvoeringsfase van het bouwproject bepalen, 
net als de prijsraming voor de globale uitvoering ervan. Technisch en cijfermatig 
inzicht zijn absolute vereisten, net als een eerder specifieke opleiding zoals profes-
sionele bachelor bouw.

VAN WERFLEIDER TOT METSELAAR

3. SCHRIJNWERKER
De schrijnwerker maakt en plaatst schrijnwerk in hout, metaal, aluminium of kunst-
stof. Op jobniveau maken we het onderscheid tussen de binnenschrijnwerker, de 
buitenschrijnwerker en de werkplaatsschrijnwerker. Vooral deze laatste twee blijken 
zware knelpuntberoepen.

4. DAKDEKKER
Ook dakwerkers zijn hardnekkige knelpuntberoepen. Zij kampen dan ook met ja-
renlange wachtlijsten. Zo’n dakdekker bewerkt en plaatst dakbedekkingselementen 
om gebouwen wind- en regenvrij te maken. In functie daarvan is het ook best een 
gevaarlijke job. De meeste vacatures zijn er doorgaans voor de dakdekker schuine 
daken. Maar eveneens knelpunten zijn de dakbedekker platte daken, de dakbedek-
ker industriële daken of de daktimmerman.

5. TECHNICUS TEKENAAR
Onder dit profiel plaatsen we de technicus studiebureau bouw, een hooggeschoold 
technische profiel dat bouwprojecten uitwerkt, stabiliteitsberekeningen uitvoert en 
de technische processen, bouwmethoden en kosten bestudeert. Dit beroep bevindt 
zich ook in de sfeer van BIM (building information modeling), waarbij aannemers op 
één plan werken dat alle technische aspecten bevat. Een BIM-tekenaar tekent zo’n 
bouw- en uitvoeringsplan dan uit.

6. METSELAAR
Metselaars zijn bouwers pur sang: muren, gevels en wanden en ze staan in voor de 
afdichting en isolatie. De instroom in de opleidingen is laag.
Werkgevers vinden moeilijk geschikte kandidaten door de vraag naar meer polyva-
lentie, taalvereisten en zelfstandigheid in het werk.

7. LANDMETER
Geen bouw zonder landmeters. Zij worden ingezet voor het opmeten, afpalen, uit-
zetten en inrichten van stukken grond, vastgoed en andere objecten. Dit in het kader 
van eigendomsoverdracht, nieuwbouw, verbouwing of waardenschatting. Ook hier 
zijn de gezochte profielen – gespecialiseerde ingenieurs en bachelors bouwkunde 
met optie landmeetkunde – eerder schaars.

8. STUKADOOR
Dit profiel bekleedt dan voornamelijk muren en plafonds met pleister, gipsplaten of 
kalk. Bijkomende activiteiten van de stukadoor zijn het plaatsen van tussenwanden 
en isolatiematerialen of het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden. Het is ook 
een knelpuntberoep door de specifieke (en best zware) arbeidsomstandigheden.

William Visterin

Acht absolute
knelpunten in bouw



VACATURES

KANDIDAATSTELLING

De gemeente Leopoldsburg gaat over tot de aanwerving van: 

ALGEMENE INFORMATIE
Voor bovenstaande functies gelden er algemene toelatingsvoorwaarden en moeten de kandidaten slagen voor een selectieprocedure. Naast een passende verloning, maaltijd
cheques, fietsvergoeding en een hospitalisatieverzekering kan beroepservaring in de privésector of ervaring als zelfstandige worden toegekend als die beroepservaring relevant 
is voor de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld (met een maximum van 6 jaar). Voor beide functies wordt tevens een wervingsreserve van 1 jaar aangelegd. 

Richt je kandidatuur met vermelding van je motivatie, het vereiste diploma en/of attest (indien van toepassing), schriftelijk en aangetekend, met recent cv uiterlijk op 10 oktober 
2022 aan het college van burgemeester en schepenen, personeelsdienst, Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg. Je mag je kandidatuur ook met de vereiste stukken tegen 
ontvangstbewijs afgeven aan de centrale onthaalbalie van het gemeentehuis tijdens de openingsuren, zie www.leopoldsburg.be. Solliciteren onder dezelfde voorwaarden via 
email mag ook op sollicitaties@leopoldsburg.be. Voor elke functie is een functiebeschrijving beschikbaar die je kan raadplegen op www.leopoldsburg.be/vacatures.  
Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met Bart Froeyen: T 011 34 92 15 of bart.froeyen@leopoldsburg.be.

1 MEEWERKEND TEAMLEIDER ONTHAAL
C4C5 – contractueel  deeltijds 4/5de 

Doel van de functie: Je staat in voor een kwaliteitsvol, resultaatgericht en 
klantvriendelijk onthaal van inwoners, burgers en andere bezoekers van het 
gemeentehuis.

Profiel: 
- Je bent in het bezit van een diploma middelbaar onderwijs (of daarmee 

gelijkgesteld).
 Je hebt minimaal 3 jaar relevante beroepservaring.

1 ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
C1C3 – contractueel – deeltijds 1/2de 

Doel van de functie: Je staat voor je dienst en/of cluster in voor de administra tieve  
voorbereiding, afhandeling en opvolging van dossiers, initiatieven, projecten en/of 
activiteiten opdat je dienst op optimale wijze zijn opdracht kan vervullen. Hierdoor 
draag je bij tot het leveren van een kwaliteitsvolle dienst verlening op een zo efficiënt 
mogelijke manier.

Profiel: 
- Je bent in het bezit van een diploma middelbaar onderwijs (of daarmee gelijkgesteld).

Voor de versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Technisch Administratief Medewerker 
(voltijds)

Taakinhoud:
- Je organiseert en stelt een plaatsbeschrijving op
- Je verricht voorcontroles bij huurders die een opzeg hebben gedaan
-	 Je	gaat	panden	bezichtigen	met	potentiële	huurders
-	 	Je	maakt	werkbonnen	op	voor	onze	technische	dienst	na	vaststelling	van	de	uit	te	 
voeren	werken	in	een	pand

-	 Je	verzorgt	de	administratie,	maakt	de	werkbonnen	en	afrekeningen,…
- Je	hebt	zowel	telefonisch	als	persoonlijk	contact	met	huurders	en	potentiële	huurders
-  Je	draagt	mede	zorg	voor	het	gegevensbeheer	van	de	dienst	en	zorgt	voor	de	optimale	
informatiestroom	binnen	het	team

Profiel:
-	 	Opleiding	secundair	onderwijs,	
technisch	inzicht	in	woningbouw	en	
-afwerking	is	een	pluspunt

-	 	Je	bent	zeer	vlot	in	het	gebruik	van	pc,	
mn.	MS-Office

-	 		Je	bent	klantvriendelijk	ingesteld	en	
communicatief	sterk

-	 	Je	bent	leergierig	en	kan	zelfstandig	
werken

-	 Je	hebt	een	rijbewijs	B

Wij bieden:
  

Gelieve	uw	kandidatuur,	inclusief	c.v.,	kopie	
diploma	en	uitgebreide	motivatie	voor	17/10/2022	
te	sturen	naar	Langstraat	31,	3630	Maasmechelen,	
t.a.v.	Johan	Vandekerckhove,	directeur.	Mailen	kan	
ook	naar	pieter.neyens@maaslandshuis.be.

VACATURE: 

DIRECTEUR DE SPRINGPLANK VZW
De Springplank vzw (Kiewit, Hasselt) is een maatwerkbedrijf: 
onze kerntaak bestaat erin werk en ondersteuning op maat te bieden 
aan mensen die moeilijk een job vinden op de gewone arbeidsmarkt. 
Om die missie verder waar te maken, is De Springplank vzw op zoek 
naar een directeur. Heb je leidinggevende ervaring en ben ook jij 
gedreven door maatwerk en circulaire economie? 
Lees de vacature en stel je kandidaat.

Projectleider infrastructuur

Scholengroep GO! Next is met haar 32 scholen, 2
kinderdagverblijven, 2 internaten en een CLB dé uitvalsbasis voor
kwalitatief gemeenschapsonderwijs in Midden-Limburg.

een masterdiploma of gelijkaardig door ervaring;
relevante ervaring in de private of publieke sector;
een planmatig en zelfstandige werkhouding;
kennis van het onderwijs of de bereidheid om deze te
verwerven.

Je stuurt de dienst infrastructuur aan en volgt de verschillende
taken op in overleg. Je zet een beleid op en volgt systematisch op.
Onze ideale kandidaat heeft :

Aanbod
een voltijdse contractuele aanstelling volgens barema 501;
veel verantwoordelijkheid en autonomie;
een aantrekkelijke verlofregeling;
een laptop en smartphone met abonnement;
een uitgebreid opleidingsaanbod.

www.go-next.be

011 24 77 36

info@go-next.be

Vildersstraat 1, 3500 Hasselt

SCHOLENGROEP
HASSELT
WERFT AAN

Over ons

voor je eerste afspraak?

Zenuwachtig

Ook op zoek naar de perfecte match?
Ga naar jobat.be en vind de job waar jij 
écht gelukkig van wordt.

Succes met
je sollicitatie!

Vind jouw klik 
op jobat.be



PRODUCT OWNER – PROJECTEN EN TENDERS
Steeds op zoek naar opportuniteiten
De uitdaging: • Coördinatie van het ondernemerschapsproject Jumpstarters, in samenwerking met Stebo • Actief 
zoeken naar nieuwe opportuniteiten voor (subsidie)projecten en tenders • Schrijven, indienen en opvolgen van projecten 
en subsidiedossiers • Uitwerken van onderbouwde dossiers voor tenders • Inhoudelijke, administratieve en financiële 
coördinatie van dossiers  

De perfecte match: • Interesse in ondernemerschap • Ambitieus • Commercieel ingesteld • Communicatief sterk • Vlotte 
pen met overtuigingskracht • Financieel en economisch inzicht • Geduldig, met oog voor details • Bij voorkeur ervaring 
met projecten en tenders

PRODUCT DEVELOPER
Trendwatcher in de b2b
De uitdaging: • Trends volgen in bepaalde sectoren • Opleidingen ontwikkelen voor de b2b-markt • Offertes maken 
voor maattrajecten • Relaties opbouwen met het bedrijfsleven • Samenwerkingsakkoorden afsluiten met externe partners 
• De juiste trainers zoeken en selecteren • Meewerken aan de infrastructuur van de opleidingen • Doelgroepen bepalen   

De perfecte match: • Enkele jaren ervaring in een b2b-omgeving • Initiatief nemen • Vlot contacten leggen • Sterk 
analytisch denkvermogen • Proactief, creatief en nieuwsgierig naar nieuwe markten en thema’s • Communicatief sterk 
• Gewoon om te werken in een competitieve organisatie

CUSTOMER SERVICE OFFICER
Het aanspreekpunt op de campus
De uitdaging: • Eerste aanspreekpunt • Klanten professioneel en kwalitatief helpen • Ondersteuning bieden aan klanten 
en trainers bij vragen • Administratieve opvolging van inschrijving tot nazorg • Opvolging van eventuele klachten     

De perfecte match: • Enkele jaren ervaring in een b2b-omgeving • Communicatief vaardig • Commerciële flair • Initiatief 
nemen • Zakelijke behoeften begrijpen • Hands-on mentaliteit • Mature en klantgerichte mindset • Flexibel qua werktijd 
en locatie • Gepassioneerd door levenslang leren en ontwikkelen

Aanbod voor de drie functies: • Voltijds contract van onbepaalde duur • Competitief salarispakket met extralegale 
voordelen • Dynamische en open bedrijfscultuur • Mogelijkheid om professioneel en persoonlijk te groeien   
• Gepassioneerde teamleden • Autonomie en verantwoordelijkheid • Kans om jouw netwerk uit te breiden • Mogelijkheid 
om mee te bouwen aan meer levenslang leren in Limburg

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
SyntraPXL organiseert praktijkgerichte opleidingen 
voor iedereen die ondernemend is en zich verder wil 
ontplooien. Je kennis bijschaven, een nieuw beroep 
leren of een gerichte bedrijfsopleiding volgen, het 
kan bij SyntraPXL. Binnen 26 verschillende sectoren 
houden zij de vinger aan de pols van het bedrijfsleven 
om hun opleidingsaanbod futureproof te houden. De 
docenten zijn de echte troef! Dat zijn ondernemers en 
vakexperten die hun ervaring en kennis rechtstreeks 
naar de cursist overbrengen. Met meer dan 100 
vaste medewerkers en een gespecialiseerd netwerk 
van ongeveer 1.200 docenten is SyntraPXL een 
toonaangevende organisatie in het Limburgse 
opleidingslandschap.

 www.syntrapxl.be

Meer info? Contacteer hr@syntrapxl.be

Klaar om te groeien? Solliciteer online via jobs.syntra.be

Zutendaal is een groene en dynamische gemeente met 7300 inwoners. 
Zutendaal profileert zich als het groenste snoepje van Vlaanderen 

en zet in op ontspannen, wonen en werken. 
Wil jij mee verder bouwen aan onze gemeente?

 Als algemeen directeur sta je in voor de algemene leiding van de gemeentelijke en OCMW-
organisatie en zorg je voor een effectief, efficiënt en zuinig bestuur.

 Je bent samen met het managementteam verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering
en evaluatie van het beleid.

 Je rapporteert aan de beleidsorganen van de organisatie (college van burgemeester en 
schepenen, vast bureau, bijzonder comité sociale dienst, gemeenteraad, raad voor maat-
schappelijk welzijschappelijk welzijn).

 Je staat aan het hoofd van het personeel en bouwt aan een maximale professionalisering.

 Je hebt een masterdiploma en de Belgische nationaliteit.
 Je hebt minimum 5 jaar relevante beroepservaring in een leidinggevende functie op manage-

mentniveau.
 Je beschikt over de nodige kennis van de werking van een lokaal bestuur.
 Je bent een echte people manager.

Jouw profiel:

ALGEMEEN DIRECTEUR

Word jij het gezicht van SAAME?
SAAME is een netwerkorganisatie van IGL die gespecialiseerde 

netwerkpartners verbindt, die elk op een eigen manier een meerwaarde 
creëren voor kwetsbare burgers op het vlak van leven, wonen of werken. 

AANBOD: 
Een voltijds contract van onbepaalde duur in een hechte organisatie met een 
uitdagende en inspirerende werksfeer, waar professionalisme en werkgeluk 
hand in hand gaan.

INTERESSE? 
StuuStuur je cv en motivatiebrief uiterlijk op 9 oktober 2022 naar Dhr. Bert Was 
via bert.was@terheide.be. 
Meer info vind je op www.terheide.be en livaanhetwerk.be.

 

• In deze kaderfunctie handel je op operationeel en tactisch niveau met het
oog op het creëren van nieuwe verbindingen, samenwerkingen en dossiers.

• Met je kennis van het bestuurslandschap, je rapporteringskills, oplossings-
vaardigheden en communicatieve sterkte, ben jij het gezicht van SAAME. 

• Je hebt minimum een diploma van gegradueerde of bachelor.

• Relevante kennis/ervaring op vlak van bestuurskunde of overheidsmanage-
ment is een meerwaarde.ment is een meerwaarde.

Coördinator SAAME



www.limburg.be/vacatures
#limburgbevacatures 

provincie Limburg
Universiteitslaan 1

BE-3500 Hasselt
limburg.be/vacatures

 

Provincie Limburg zoekt enthousiaste medewerkers! 

Ons aanbod
- Flexibele werkuren 
- 35 vakantiedagen
- Maaltijdcheques
- Gratis hospitalisatieverzekering
- Telewerken
- Opleidingsmogelijkheden
- Fietsvergoeding

Meer info
Surf naar www.limburg.be/vacatures voor 
gedetailleerde informatie over de functies en  
de selectieprocedures of neem contact op via  
tel. 011 23 78 38.

Zie jij jezelf in één van deze functies?
Solliciteer uiterlijk 9 oktober 2022 via het online 
sollicitatieformulier op www.limburg.be/vacatures.

Ontdek je job bij de provincie Limburg!
Wil je samenwerken met toffe collega’s? Sta je met plezier Limburgers te woord? 
Wil je groeien in je functie? Wil je een stempel drukken op Limburg? Dan is 
werken bij de provincie Limburg of één van haar instellingen zeker iets voor jou. 

We selecteren op basis van je competenties, niet op basis van leeftijd, geslacht, 
etnische afkomst, geloof, fysieke beperking of nationaliteit.

IT-applicatiebeheerder (2)
• Bachelordiploma of slagen voor een niveau-/

capaciteitstest 
• Contractueel, voltijds, wervingsreserve
• Brutomaandloon: minimum 2 771,17 euro en 

maximum 4 669,34 euro 

Deskundige HRM  
(Dommelhof )
• Bachelordiploma
• Contractueel, voltijds, wervingsreserve
• Brutomaandloon: minimum 2 771,17 euro en 

maximum 4 669,34 euro

Kok (2)
• Diploma secundair onderwijs of slagen voor een 

niveau-/capaciteitstest 
• Contractueel, voltijds, wervingsreserve
• Brutomaandloon: minimum 2 228,14 euro en 

maximum 3 972,55 euro

Diensthoofd Parkbeheer 
(Bokrijk)
• Masterdiploma en minimaal 3 jaar relevante 

beroepservaring
• Contractueel, voltijds, wervingsreserve
• Brutomaandloon: minimum 4 573,23 euro en 

maximum 6 423,35 euro

Expert Watertoets
• Masterdiploma
• Contractueel, voltijds, wervingsreserve
• Brutomaandloon: minimum 3 500,01 euro en 

maximum 5 798,64 euro

Diensthoofd Marketing en 
Communicatie (Bokrijk)
• Masterdiploma en minimaal 3 jaar relevante 

beroepservaring
• Contractueel, voltijds, wervingsreserve
• Brutomaandloon: minimum 4 573,23 euro en 

maximum 6 423,35 euro

Jij ook?

HR-DIRECTEUR
WERKEN BIJ STAD GENK? 
Stap in een ambitieuze organisatie die naar de toekomst 
kijkt en jou daarbij nodig heeft. Samen met meer dan 1.140 
collega’s krijg je de kans om als 1 team het verschil te maken. 
Je werkt voor een fascinerende stad die steunt op 3 pijlers: 
duurzame stadsontwikkeling, diversiteit en sociale gelijkheid.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?
• 1.140 collega’s die samen met jou bouwen aan Genk.
• Een jong managementteam dat voor veel uitdagingen staat.
• Een HR-dienst waar werken aan talent in diversiteit bovenaan de agenda staat.
• De kans om, zij aan zij met de algemeen directeur en de manager organisatie-
  ontwikkeling, sturing te geven aan onze stadsorganisatie van de toekomst.
• Een boeiende loopbaan met veel mogelijkheden en interessante 
  arbeidsvoorwaarden.

WIE BEN JIJ?
• Je behaalde een masterdiploma en beschikt over minstens 5 jaar relevante 

leidinggevende ervaring, bij voorkeur in HR; OF je behaalde een bachelordiploma 
en beschikt over minstens 7 jaar relevante leidinggevende ervaring en je slaagt 
voor een bijkomende capaciteitstest.

• Je bent een mensgerichte, daadkrachtige leider die op inspirerende en 
   coachende wijze leiding geeft.
• Je voelt je aangetrokken tot het DNA van Genk.

JE INTERESSE GEWEKT?
Ben jij de collega die we zoeken om samen Genk te maken?
• Hilde De Wilde, algemeen directeur, maakt met plezier tijd vrij voor een gesprek.  
• Contacteer Laura, jobmatcher, op laura@anneliesenco.be

Meer info op www.genk.be/hr-directeur 

TALENT
VOORUITSTREVEND

DURF
BETROUWBAAR

IEDEREEN MEE

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