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Meegroeien met Vastgoedgroep Degroote? Deze zomer hebben we onze intrek genomen in onze gloednieuwe state-
of-the-art SKY Offi ces in SKY Tower One, in het centrum van Oostende. Door onze groei is hier plaats voor extra 
medewerkers en daarom willen we ons jong en dynamisch team verder uitbreiden met:

FUNCTIE: Je geeft aan de klanten optimaal advies en bent hun aanspreekpunt. Je bent ook verantwoordelijk voor 
de planbesprekingen en wijzigingen. Daarnaast verzorg je de communicatie met de diverse onderaannemers. Om dit 
takenpakket in de praktijk toe te passen ben je als projectleider afwerking bovendien verantwoordelijk voor de coördinatie 
en opvolging van de totale afwerking van nieuwbouwprojecten. Je verzekert de correcte praktische uitvoering van deze 
bouwprojecten.

PROFIEL: Je hebt een opleiding in de bouw (bv. Bachelor of Assistent-Architect) en min. 2 jaar ervaring. Je bezit een 
goede kennis van het Offi cepakket en Autocad. Je geeft blijk van goede organisatorische capaciteiten.

PROJECTLEIDER AFWERKING / KLANTENADVISEUR m/v

FUNCTIE: Je komt terecht in een dynamisch bedrijf waar je deel uitmaakt van ons fi nancieel team bestaande uit 4 mensen. 
Je bent verantwoordelijk voor de digitale verwerking van de inkomende, uitgaande facturatie en fi nanciële dagboeken van 
een 30-tal vennootschappen. Je bereidt de periodieke digitale betalingruns rigoureus voor. Daarenboven help je mee aan 
de voorbereiding van de kwartaal- en jaarlijkse balansen inclusief consolidatie en rapportage aan de RvB.

PROFIEL: Je bent een geboren teamplayer met een bachelordiploma boekhouden op zak. Ervaring in een accountancy-
kantoor is een pluspunt. Je bent punctueel, ordelijk en uiterst klantgericht en kan bovendien vlot werken met de diverse 
boekhoudprogramma’s.

ASSISTENT FINANCIEEL MANAGER m/v

INTERESSE?
gudrun@vastgoed-degroote.be | 059 80 91 91
Leopold III-Laan 1 | 8400 Oostende | vastgoedgroep-degroote.be

 Een dynamisch & solide familiebedrijf met een sterke reputatie in de sector.
 Ruimte voor nieuwe initiatieven binnen dit sterk groeiend en toonaangevend bedrijf. 
 Een uiterst competitieve verloning in functie van ervaring en behaalde doelstellingen. 
 Een bedrijfswagen, tankkaart, gsm en groepsverzekering behoren tot de mogelijkheden.

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

  

Gezocht: scholieren voor studie in bouwonderwijs
Jaar op jaar daalt het aantal leerlingen die een opleiding volgen in het voltijds derdegraads bouwonderwijs. 
Terwijl er jaarlijks 20.000 extra mensen nodig zijn. Een sombere vaststelling, al is er ook een lichtpuntje.

Afgelopen schooljaar daalde 
het aantal leerlingen in de derde 
graad van het bouwonderwijs met 
2,4 procent. “Dat lijkt niet veel, 
maar dat aantal is al enkele jaren 
in vrije val”, klinkt het bij Bouwunie. 
Zo telt het voltijds derdegraads 
bouwonderwijs in vergelijking 
met schooljaar 2017-2018 al ruim 
14 procent minder leerlingen, een 
duizendtal in totaal. “De volgen-
de officiële telling volgt pas op 
1 februari, maar we houden ons 
hart nu al vast”, oppert Jean-Pierre 
Waeytens van Bouwunie. 
Het is in de bouw vandaag krab-
ben om personeel te vinden. “Twee 
op drie werkgevers heeft open-
staande vacatures, maar ze vin-

den geen of onvoldoende geschikt 
personeel. Om echt goed te zijn, 
hebben we jaarlijks 20.000 extra 
mensen nodig. Met een alsmaar 
dalende instroom van jongeren is 
dat een utopie”, stelt Waeytens.

DUAAL LEREN
Lichtpuntje is de lichte stijging van 
het aantal leerlingen in duaal le-
ren, een initiatief dat hij omarmt om 
mee het tekort aan arbeidskrach-
ten op te vangen. “De ervaring 

leert dat jongeren die tijdens hun 
schoolloopbaan leren en werken 
combineren beter gewapend op 
de arbeidsmarkt komen. En ze zijn 
bij de werkgevers bovendien meer 
gegeerd.” Verder hoopt Bouwunie 
met de imagocampagne De Bouw 
Kijkt Verder meer jongeren (én 
hun ouders) warm te maken voor 
een opleiding of job in de bouw. 
“De bouw is een prachtige sector 
waarbij je meteen resultaat ziet 
van je werk. Het wordt tijd dat ook 
ouders dit beseffen en aanvaar-
den dat wanneer zoon of doch-
ter een stiel uitoefent het even 
waardevol is dan een dokter of 
advocaat.”
  (WiVi)



Roeselare is een stad van en voor alle mensen. Als medewerker van de 
stad wil jij die mensen graag centraal zetten. Je bent geëngageerd en 
betrouwbaar en je wil samen met je collega’s elke dag beter doen dan 
de dag ervoor. Wij waarderen de competenties van iedereen, ongeacht 
leeftijd, geslacht, afkomst of arbeidshandicap. Diversiteit is een kracht.

WORD COLLEGA #VANRSL

Selectie i.s.m.

Meer info & andere vacatures: 
www.roeselare.be

Stad Roeselare zoekt enthousiaste talenten met goesting 
om mee te bouwen aan onze stad.

• Technisch adviseur renoveren en 
kwalitatief wonen

• Stafmedewerker stedelijke 
academie voor podiumkunsten

• Deskundige economisch team

• Deskundige communicatie

• Technieker garage

• Projectleider Europese 
samenwerkingen

Bekijk onze vacatures op 
www.werkenbijcerelia.be

Ondernemingenstraat 5a
8630 Veurne
België

We zijn op zoek naar een:

Facilitair Verantwoordelijke
 Technieker

T +32 (0)58 330 660
Sollicitatie-be@cerelia.com
www.cerelia.com

Wij bakken dagelijks miljoenen pannenkoeken en poffertjes en 
leiden onze collega’s intern op. We bieden ook jóu de kans om 

met ons mee te groeien.

Cérélia groeit…
…en is op zoek naar jou!

CREATUFT nv gevestigd in KUURNE is een gespecialiseerd producent met een
wereldwijde afzetmark in het hoger segment van kamerbreed tapijt, karpetten en 
wollen tegels. Ter versterking zoeken wij een 

PLANNER PRODUCTIE & LOGISTIEK
ondernemend ma/ba met groeipotentieel (ref 128003)

Na een grondige interne opleiding door ervaren collega’s zal je mee instaan voor:
• planning en organisatie van de binnenkomende orders • bestellen van garens en 
hulpgrondsto� en ifv de voorraden • instructies voor de ploegchefs en de mede werkers 
in de afwerking • geregeld overleg met het zusterbedrijf te Veurne • logistieke organisatie 
(externe transporteurs). Kortom, je zal doorgroeien naar een cruciale functie in het 
operationeel management en rapporteert rechtstreeks aan de CEO. 
Profi el: • leergierig master of bachelor met organisatietalent • praktisch persoon met een 
proactieve “mindset” • oplossingsgericht in nauwe samenwerking met alle afdelingen
• contactvaardig en vlot in de omgang • met de ambitie om door te groeien binnen het 
bedrijf.

PLOEGCHEF
met technische interesse (ref 128002)

Na een grondige interne opleiding word je autonoom verantwoordelijk voor de goede 
werking van de latexafdeling: • organisatie van productieorders volgens instructies van de 
planningsdienst • machineopstart en -afstellingen • aansturing van de ploegmedewerkers
• continue opvolging van de productieprocessen • kwaliteitscontrole op de afgewerkte 
producten.
Profi el: • leergierig persoon met interesse voor een technische omgeving • sterk logisch 
redeneervermogen • de ambitie om autonoom een afdeling te leiden • bereid te werken 
in een tweeploegenstelsel.

Aanbod: • uitdagende spilfuncties met reële groeikansen • een stabiele organisatie en 
een dynamische teamspirit • een verticaal geïntegreerd nichebedrijf met een stevige 
fi nanciële background • een wereldwijde reputatie dankzij een uniek productengamma
• attractieve en marktconforme loonvoorwaarden + voordelen (te bespreken).

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

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

Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner
Volg ons op www.verdonckbv.be

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

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57Volg ons op

Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

www.verdonckbv.be

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57



Interesse om te ontdekken  
wat een carrière als

Let’s connect

Solliciteer voor een job 
als Junior Recruitment 
Consultant.
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Aanbod

Heb je de HR kriebel te pakken? Ben je gedreven om het juiste talent  
te vinden voor bedrijven en wil je zo het verschil maken voor onze  
Hudson kandidaten en klanten – beyond commitment?
Deze job biedt jou een unieke kans om jouw loopbaan in HR te lanceren,  
je kennis van de markt te vergroten & interessante contacten te leggen.  
Je creativiteit en ondernemingszin helpen je om het juiste talent te vinden  
met behulp van moderne rekruteringstools.

• Je hebt een universitair diploma en voelt de passie voor HR. 
• Een eerste relevante stage of werkervaring is een troef.
•  Je hebt een sterke “can do” mentaliteit, je wil het verschil maken voor onze 

klanten en kandidaten. 
• Je zoekt een job met impact en houdt van sociale contacten.

•  Je komt in contact met tal van bedrijven en profielen waardoor je een brede kijk 
op de Belgische arbeidsmarkt verwerft.

•  Je doorloopt een groeitraject op jouw eigen tempo en op maat van wie je bent.  
Je krijgt de ruimte om jouw potentieel verder te ontwikkelen.

• Je leert de fascinerende wereld van onze HR tools en Hudson kennen.

bij   voor  
jou kan betekenen?

Junior 
Recruitment 
Consultant

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:

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57Volg ons op

Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner
www.verdonckbv.be

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

Maak het verschil
Mobiel is een vzw te Kortrijk dwie de doelstelling heeft meer 
fietsen in het straatbeeld te krijgen en mensen (opnieuw) aan 
het fietsen te zetten. Hieromtrent biedt Mobiel een uitgebreide 
dienstverlening aan m.b.t. fietsen: fietsverhuur, fietsherstel, 
verkoop van alle types fietsen, toeristische activiteiten, 
bewaakte fietsenstalling, fietspunt...

Wij zijn op zoek naar een gedreven collega:

Ben je gepassioneerd door fietsen? Heb je een zesde zintuig 
voor wat de klant wil en organiseer je de activiteiten  
en je team als een echte ‘wegkapitein’? Smeer  
dan maar je kuiten, neem een slok en steek  
een tandje bij, want je zou wel eens de  
nieuwe verantwoordelijke van ons  
fietsencentrum kunnen worden.

VERANTWOORDELIJKE FIETSENCENTRUM

Meer info op www.deltagroep.be 
Solliciteer via vacature@deltagroep.be

Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

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

Recordaantal vacatures in bouwsector

“Heel wat bedrijven doen de moeite niet meer om een 
vacature te plaatsen omdat ze die toch niet ingevuld krij-
gen”, stelt Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens op de 
vacaturecijfers die het Belgische statistiekbureau Statbel 
recent publiceerde. “Ook uit eigen bevragingen weten we 
dat maar liefst 9 op 10 bouwbedrijven geen of onvoldoen-
de geschikte kandidaten vinden.”
Volgens Waeytens gaat het al lang niet meer om arbeids-
krapte. “Er is gewoon geen water meer in de vijver om uit 

te vissen. Met alle gevolgen van dien”, stelt hij. Bouwunie 
pleit voor een lastenverlaging voor opleidingen. “Op die 
manier kunnen kmo’s mensen op de werf zelf opleiden 
en meer zij-instromers tot een job in de bouw overhalen.” 

INNOVATIEF
In elk geval blijft de bouw volgens Bouwunie een 
aantrekkelijke sector om in te werken. “Als werkne-
mer krijg je er werkzekerheid, extralegale voordelen 
en opleidingsmogelijkheden”, klinkt het. “Bovendien 
is de bouw meer dan handwerk alleen. De sector 
werkt met moderne apparatuur zoals drones, robots 
of andere innovaties.”    
     (WiVi)

Maar liefst 16.000 vacatures telt de bouwsector, en dat aantal lijkt zelfs een onderschatting. 
“Opleiding voor nieuwkomers is cruciaal.”
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