
WERKEN IN BANK EN FINANCIËN

In de lijst van knelpuntberoepen duiken ook flink wat jobs op uit de bank- en
financiële wereld. Van verzekeringen en kredieten tot vermogensbeheer …
we zetten zeven hardnekkige knelpuntberoepen op een rijtje.

ACCOUNTANT
Het voorbije jaar waren er via arbeidsbemiddelaar 
VDAB bijna 6.000 vacatures voor boekhouder-
accountants. Een job die de voorbije jaren sterk 
is geëvolueerd. Door verregaande automatise-
ring verdwijnen routinematige taken zoals cijfer-
werk en facturatie, en komt de klemtoon te liggen 
op advies en op de analyse en interpretatie van 
data. Daarom zijn er ook andere verwachtingen 
ten aanzien van de job. Naar aanleiding van dat 
gewijzigde profiel is eigenlijk ook de functietitel 
veranderd. Zo hanteert het Instituut van de Belas-
tingadviseurs en de Accountants de titels ‘(fiscaal) 
accountant’ of ‘gecertificeerd (fiscaal) accountant’ 
in plaats van de term boekhouder.

BANKADVISEUR
Doordat bankkantoren vaak in omvang zijn toe-
genomen, is er meer vraag naar gespecialiseer-
de adviseurs, zoals de adviseur kredieten. Dit 
profiel bestudeert, adviseert of beslist over kre-
dietaanvragen van particulieren of bedrijven en 
evalueert de risico's die met de toekenning hier-
van gepaard gaan.
Maar er worden nog adviseurs gevraagd. Zo is 
er de adviseur financieel vermogen, die klanten 
begeleidt in de keuze van investeringen of beleg-

gingen om hun financieel vermogen op te bouwen 
of te optimaliseren. Net als de adviseur kredieten 
werkt dit profiel strikt volgens de bank- en finan-
ciële reglementering. Dat maakt het zowel een 
kwantitatief als kwalitatief knelpuntberoep: er zijn 
te weinig kandidaten en als ze zich toch aandie-
nen hebben ze vaak niet de juiste achtergrond, 
basis of ervaring.
Om het lijstje van knelpuntberoepen in het bank-
kantoor af te sluiten, is er nog de commercieel 
medewerker. Die geeft advies over financiële pro-
ducten en diensten en verkoopt deze voor zijn fili-
aal. Dit profiel beschikt, naast goede commerciële 
vaardigheden, over een brede technische kennis. 
In kleinere bankkantoren combineert deze mede-
werker eigenlijk de taken van een adviseur finan-
cieel vermogen én een adviseur kredieten.

 VERZEKERINGSSPECIALIST
Bij de verzekeringsspecialisten is de beheerder 
verzekeringen een knelpunt. Hij of zij is een spil-
figuur in een verzekeringskantoor, stelt verzeke-
ringscontracten op en beheert ze volgens de gel-
dende reglementering. Voor zo’n job moet je een 
gedegen kennis van de verzekeringsmaterie com-
bineren met een commerciële instelling. Tweeta-
ligheid blijkt een extra troef.

Als we het over verzekeringen hebben, is ook de 
verzekeringsadviseur gegeerd. Soms is dat een 
polyvalent profiel: iemand die klanten informa-
tie en advies geeft over verzekeringen, leningen 
en pensioenplannen. Ook hier is naast een ken-
nis van de verzekeringsmaterie een commerciële 
instelling vereist. Grote kantoren zoeken boven-
dien soms personeel met een zeer specialistische 
kennis en ervaring over specifieke materie, maar 
dergelijke vacatures blijven vaak heel lang open-
staan.

 FINANCIEEL LEIDINGGEVENDE
Ook financieel leidinggevenden worden ge-
vraagd. Denk hierbij aan de verantwoordelijke
voor de boekhoudkundige en financiële audit en 
controle in en bij organisaties. Een job die volgens 
de wettelijke verplichtingen en controlenormen 
gepaard gaat met een jarenlange stage. Het is 
dikwijls een functie waarnaar wordt doorgegroeid. 
Het controleren van de financiën van een bedrijf 
en het formuleren van aanbevelingen erover vergt 
immers een toegespitste kennis en ervaring. Hier-
door is het erg moeilijk om geschikte kandidaten 
te vinden.
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Jobadvertenties vind je zowel  
in dit weekendkatern als elke  
werkdag verspreid in je krant.  
En natuurlijk op Jobat.be.                  



IT MANAGER 
Generalist met visie die een service center runt dicht bij de 
kernactiviteit van zeer diverse business units (Ref. 2022/2092)

Ben je gepassioneerd door deze functie?
Voor de volledige functiebeschrijving en een snelle behandeling van je kandidatuur reageer je via 
www.auli.be.

• Als manager draag je de eindverantwoordelijkheid voor de IT-afdeling. Je wordt hierin bijgestaan door 
een management team (manager IT operations, manager IT development), maar ook door een IT solution 
architect, een Finance & Process officer en een klein ondersteunend administratief team. Actueel werken er 
een 55-tal medewerkers.

• Je bent een strategisch denker, die de missie en visie van IT weet te vertalen naar de werkvloer. Je bent een 
krak in het vormgeven van een organisatie (qua overlegstructuur, communicatiekanalen, …).

• Als ICT-generalist met brede kennis en business interesse slaag je erin snel grip te krijgen op de actuele 
systemen en platformen en mee te bouwen aan de vereenvoudiging / rationalisering en vernieuwing.

• Samen met je team zet je een eigentijdse, gebruikersgerichte en betaalbare IT-infrastructuur neer. Je bent 
een people manager die een goed evenwicht weet te vinden tussen het laten groeien van medewerkers 
en het tijdig bijsturen waar nodig.

Zeg je VAB dan zeg je ook wegenwacht, want elke dag rekenen 3.000.000 
bestuurders op ons voor zekerheid onderweg. Met VAB-Bijstand, 
-Rijschool, -Banden, -Tweedehandswagens, -Opleiding en tal van andere 
diensten zijn we een innovatieve voortrekker in mobiliteit.
VAB is de grootste mobiliteitsorganisatie van het land, die voor onze 
klanten zekerheid, bescherming en levenscomfort biedt. Zowel thuis, 
onderweg als op reis. We zijn innovatief, staan open voor jouw ideeën en 
hechten veel waarde aan kwaliteit en betrouwbaarheid.
Je maakt deel uit van een dynamische en sterk groeiende organisatie 
met veel expertise en knowhow, waar mensen centraal staan. We hebben 
pakken energie en dat werkt aanstekelijk. We zijn doeners, we laten het 
vooruitgaan, letterlijk en figuurlijk!

Bij VAB streven we naar groei en evolutie.
VAB-IT is het digitale servicecenter van VAB. Onze kernopdrachten zijn 
ontzorgen (door een eigentijds, gebruikersgericht en betaalbaar aanbod 
van IT-middelen), verbinden (van onze collega’s en klanten, waar ze zich 
ook bevinden) en versterken (van onze collega’s door digitale skills aan 
te leren). Om dit verder te organiseren en te structureren, zoeken we een:

SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

De kennismaking: Als voortrekker wil Comfort Energy Group een duurzame partner zijn in 
de noodzakelijke energietransitie. Dat is waar de meer dan 350 medewerkers van Comfort 
Energy Group voor gaan. Tegen 2030 moeten de broeikasgassen al met minstens 55% 
verminderd zijn. Daarom hebben ze als marktleider, met hun entiteiten Comfort Energy, All-In 
Tank Service, Suncalor en TVW Fuel Trucks, een belangrijke rol te vervullen voor hun meer dan 
200.000 klanten. Om de doorgedreven transitie, ambitieuze groei en internationalisering te 
ondersteunen, zijn we voor hen op zoek naar een:

COO 
Hands-on en resultaatgerichte go-getter
De uitdaging: • Aansturen van de day-to-daybusiness: structureren en optimaliseren van de 
operationele organisatie • Verdere professionalisering en integratie van de bedrijven • Focus 
op efficiëntieverhoging door automatisering en digitalisering • Meebouwen aan een customer 
delight-cultuur • Bewaken en verbeteren van operationele KPI’s, samen met de regiomanagers 
• Detecteren van opportuniteiten voor operational excellence en daadkrachtig acties 
implementeren • Inspireren, coachen en motiveren van medewerkers i.s.m. de regiomanagers 
• Meewerken aan vernieuwing, samen met het Centre of Excellence, en implementatie in de 
regio’s • Rapporteren aan de CEO 

De perfecte match: • Masterniveau met minstens 10 jaar relevante werkervaring • Kennis  
van en ervaring met operational excellence, customer delight en continuous improvement  
• Ervaring met changeprojecten • Krachtige communicator • Sterke businessawareness,  
zowel managerial als operationeel • Charismatische peoplemanager die kan enthousiasmeren 
om resultaten te behalen • Sterk in planning, organisatie en projectmanagement

Het aanbod: • Uitdagende omgeving • De kans om jezelf en de sector verder te ontplooien  
• Inspirerende collega’s • Rol met wezenlijke impact op de groei van de groep • Tewerkstelling  
in Hasselt

 www.comfortenergygroup.com

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.

Er
ke

nn
in

gs
nu

m
m

er
: V

G.
 15

60
/B

O

De kennismaking: Het familiebedrijf Loggere bestaat sinds 1954 en is totaalinrichter van 
sanitaire en vestiaire ruimtes. Ze zijn actief in Nederland, Belgi… en Frankrijk en tellen een 
dertigtal medewerkers. Door de jaren heen zijn ze uitgegroeid tot d« specialist in de inrichting 
van vestiaire en sanitaire ruimtes. Ze rekenen o.a. scholen, ziekenhuizen, sportverenigingen, 
gevangenissen, bedrijven uit de industrie en (sanitaire) groothandels tot hun klantenportefeuille.

ADMINISTRATIEF-COMMERCIEEL 
MEDEWERKER BINNENDIENST
De uitdaging: • Administratieve en commerci…le ondersteuning bieden aan de afdeling 
sanitair • Orderverwerking in het ERP-systeem • Inkoop, planning, logistieke organisatie en 
administratie van goederen uit overzeese gebieden • Voorraadbeheer • Intern aanspreekpunt: 
inkomende vragen van klanten commercieel afhandelen

De perfecte match: • Enkele jaren relevante ervaring, ook juniors komen in aanmerking 
• Commerci…le fl air • Administratief onderlegd en een kei in Excel • Hands-on en a�  niteit met 
techniek • Zelfstandig, collegiaal en stressbestendig • Kennis van het Nederlands, Engels en 
Frans of bereid je kennis hiervan bij te schaven

Het aanbod: • Familiale kmo met een vlakke structuur • Werken bij een marktleider in een 
nichemarkt • Competitief salarispakket aangevuld met fi rmawagen en andere extralegale 
voordelen • 6 adv-dagen

 www.loggere.com

Meer info? Contacteer Marc Janssen op 011 36 10 79               www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/
overzicht-vacatures. De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.
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We zoeken een bouwkundige 
ingenieur met een hart voor 
duurzaamheid. Je hebt een ruim 
bouwkundig inzicht, bent gebeten 
door technische innovaties en 
kickt op duurzame oplossingen 
voor technische problemen. 
Je hebt een Masterdiploma 
Industriële Wetenschappen 
Bouwkunde en minstens 5 jaar 
ervaring in het coördineren van 
bouwprojecten. Je bent extravert, 
assertief en een krak in het 
onderhandelen en communiceren.

Je krijgt een contract van 
onbepaalde duur Je komt terecht 
in een dynamische organisatie die 
oog heeft voor innovatie en die een 
permanente verbetering van de 
dienstverlening nastreeft. Je krijgt 
ruime mogelijkheden wat vorming, 
bijscholing en ondersteuning met 
moderne ICT-middelen.

Je kunt solliciteren tot 3 november 
2022. Meer info over de selectie en 
het selectiereglement vind je op 
werkenvoorvlaanderen.be

Als projectleider gebouwen kom je terecht binnen de afdeling Facility, dienst Bouw-
projecten. Je werkt in een dynamisch team van 7 projectleiders. Je bent voor de 
provincie Vlaams-Brabant verantwoordelijk voor het bouwen, (her)inrichten en 
onderhouden van de VDAB-gebouwen.

zoekt een straffe
projectleider gebouwen

MEER WETEN? WERKENVOORVLAANDEREN.be of VDAB.be



Ecu Worldwide (Belgium) NV is één van de grootste NVOCC 
operators ter wereld, we leggen ons vooral toe op maritiem 
containertransport. 

Je bent verantwoordelijke voor:
-  Gestructureerd In kaart brengen van de BA verzekeringen 

van onze 300  kantoren wereldwijd
-  Actief ondersteunen en adviseren van de kantoren bij 

het lokaal onderschrijven van BA verzekeringen en het 
administratief beheer van deze verzekeringen

Profiel:
-  Bachelor diploma ‘Financiën en Verzekeringen’ of gelijk-

waardig door ervaring
- Affiniteit met/en interesse in de logistieke sector
- Spreek - en schrijftaal hoodzakelijk Engels

Ons aanbod:
- Glijdende uren en mogelijkheid tot telewerken.
- Gratis fitness en personeelslounge in het kantoorgebouw 
-  Verloning aangepast aan je ervaring aangevuld met extra-

legale voordelen 

WWW.ECUWORLDWIDE.COMWWW.ECUWORLDWIDE.COM

MEDEWERK(ST)ER VERZEKERINGEN 
AANSPRAKELIJKHEID - LOGISTIEK

Interesse? Stuur je motivatiebrief en CV via 
e-mail naar nelepauwels@ecuworldwide.com

Altijd vrolijk gezind, altijd boordevol energie. Als 
kind al was jij werkelijk het zonnetje in huis. Eén 
glimlach van jou maakte iemands dag. En nog 
steeds heeft jouw persoonlijkheid een magisch 
e� ect. Klanten enthousiast verder helpen? Elke 
keer opnieuw een glimlach op hun gezicht tove-
ren? Zalig toch?! In een contact center kan jij dan 
ook helemaal je vrolijke zelf zijn.

Goesting om hallo 
te zeggen tegen de 
job van je leven? 

www.asap.be/nl/jobs/
contact-center-call-center

CHECK:

Zin in een
TOPJOB IN EEN
CONTACT CENTER? 

voor die eerste indruk?

Beetje nerveus

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.

Veel geluk met
je jobinterview!

Vind jouw klik 
op jobat.be

De snelste weg naar een job in 
de publieke of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE
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