
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

Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren zoekt  
PROJECTMEDEWERKER AGRO-ECOLOGIE  

Onbepaalde duur – voltijds of deeltijds (bespreekbaar) 
Heb jij…  
• Een hart voor natuur- en landschapszorg  
•  Zin om landschapsprojecten van opstartfase tot uitvoering op het terrein in  

goede banen te begeleiden 
• Goesting om te werken rond hoogstamboomgaarden, graslanden en biodiverse fruitteelt  
• Een diploma of ervaring in groenmanagement of landschapsarchitectuur 
Dan bieden we jou…  
•  Een afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng 
•  Een leuk team van enthousiaste collega’s
• Een aangename werkplek in Kortessem, met mogelijkheid tot terreinwerk en telewerk 
•  Een vast contract van onbepaalde duur
• Verloning volgens PC 329 
• Maaltijdcheques, fietsvergoeding en gunstige verlofregeling 
Al enthousiast? Kijk op http://www.rlhv.be  voor alle info en solliciteer voor 8 november via info@rlhv.be.  

PPoolliittiiee  LLaannaakkeenn--MMaaaassmmeecchheelleenn

Lokale politie Lanaken-Maasmechelen  
werft aan m/v/x: 

ICT-consulent  
Lokaal Informatiekruispunt (niveau B)
Zegt werken als burgerpersoneelslid bij de politie je iets?
Heb je affiniteit met ICT, Office 365, the new way of working 
en camerabeelden? Ga je een uitdaging niet uit de weg?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Meer details: www.jobpol.be – Vacatures –  
Functies als burger – Ref. S 5015 N 22 22 

Interesse?
Solliciteren kan enkel via het inschrijvingsformulier, te  
downloaden op www.jobpol.be. Kandidaturen kunnen  
ingediend worden tot uiterlijk 21 oktober 2022.

Meer informatie?
Lokale politie Lanaken-Maasmechelen, HRM,  
Adviseur Linda COX – Tel 089/47.48.00 –  
pz.lama.hrm@police.belgium.eu

Politie Lanaken-Maasmechelen

Deze week: werken in 
finance & verzekeringen

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

Hoeveel verdien je als accountant?
Dat de boekhouder-accountant een knelpuntberoep is, dat wisten we al. Maar hoeveel kan je in deze functie verdienen? 
Dat hangt af van je ervaring, maar ook van het type accountant dat je bent: van assistent tot directeur, en alles daartussen.

3.842 euro bruto, dat is volgens het Salaris-
kompas van Jobat het gemiddelde loon van 
iemand die in financiën en boekhouding werkt. 
Maar dat is natuurlijk een brede groep. Als we 
naar de job van accountant kijken, blijkt dat 
een goede inschatting. Al zijn er natuurlijk veel 
soorten accountants.
Daarom publiceren we de cijfers die rekrute-
ringsspecialist Robert Half onlangs uitbracht 
(zie tabel). Daarin vind je bijvoorbeeld ook de 
accounts payable of AP accountant, een pro-
fiel dat zich richt zich op de aankopen die het 
bedrijf doet bij leveranciers, en de bijhorende 
factuurverwerking en boekhouding. Zo’n AP 
accountant kan dan weer doorgroeien naar 
een functie als assistant accountant en vervol-
gens naar accountant. Bij een AR of accounts 
receivable accountant gaat het om de boek-
houding die voortvloeit uit de verkopen.

Een accounting clerk kan je omschrijven als 
een boekhoudkundig medewerker. De rol van 
de general ledger of GL accountant bestaat 
er dan weer in om de financiële staat van een 
onderneming of groep voor te leggen, via de 
verschillende rapporten die hem worden mee-
gedeeld en rekening houdend met de interna-
tionale normen.

De lonen in de tabel zijn de mediaanlonen per 
functiecategorie, waarbij de kandidaat een 
gemiddelde ervaring heeft en beschikt over 
het merendeel van de nodige vaardigheden.  
 (WiVi)

Accountant functie Mediaan brutoloon

Assistant Accountant € 2.458

Accountant € 2.703

AR/AP/Assistant Accountant € 2.976

Accounting Clerk € 3.011

Cost Accountant € 3.133

Senior Accountant € 3.682

GL Accountant € 4.022

Senior Accountant € 4.311

AR/AP Team Leader € 4.740

Chief Accountant € 5.042

Accounting Manager € 5.913

Accounting Director € 7.428

Bron: Robert Half, 2022, brutoloon per maand



De kennismaking
Genker Machinenfabriek, onderdeel 
van de INITIUM Groep, is sinds 
1973 actief op de markt van de 
aandrijftechniek. Als onafhankelijke 
Belgische fabrikant produceert 
deze kmo met een 40-tal mensen 
kwalitatieve en innovatieve 
aandrijftechnieken. GMF spitst zich 
toe op de ontwikkeling en fabricatie 
van aandrijvingen voor o.a. industri…le 
roldeuren, schuif- en draaipoorten, 
zwembadafdekkingen en toebehoren. 
Dankzij een goed uitgerust 
machinepark met hoogwaardige 
CNC-gestuurde bewerkingsmachines 
waarborgt GMF optimale kwaliteit 
voor zijn klanten. Hun kernwaarden 
zijn dan ook kwaliteitsgerichtheid, 
teamwork en ondernemerschap.

 www.gmf.be

VERANTWOORDELIJKE FINANCE & ADMIN
Met interesse in harde hr

De uitdaging: • In overleg met de bedrijfsleider het strategisch fi nancieel beleid van de organisatie 
bepalen en vertalen naar dagelijkse operationele handelingen • Deel van het managementteam 
• Samenwerken met een boekhoudkundig medewerker • Registratie van fi nanci…le verrichtingen 
om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen • Controle van betalingsprocedures en -termijnen 
• Opstellen van periodieke resultatenrekeningen en opmaken van de proef- en saldibalans voor de 
jaarlijkse afsluiting • Controle van de voorraadcijfers • Cashplanning en budgetbeheer in overleg 
met de bedrijfsleider • Correct toepassen van procedures gerelateerd aan je werkdomein • Correct 
registreren van hr-administratie in samenwerking met het sociaal secretariaat • Opvolging van de 
verzekeringsportefeuille

De perfecte match: • Bacheloropleiding in een bedrijfseconomische richting • Ervaring met het 
voeren van een algemene boekhouding, bij voorkeur in een industrieel productiebedrijf • Vlot werken 
in Excel.  Kennis van het ERP-pakket Briljant is een voordeel • Nederlands met een aardig woordje 
Engels • Analytisch, nauwkeurig en accuraat

Het aanbod: • Een kmo waarin vakmanschap en mensen centraal staan • Groeiende en 
laagdrempelige organisatie met nog heel wat toekomstplannen • Een marktconform salarispakket 
met extralegale voordelen

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Sofi e Valkeners op 011 30 35 07 www.motmansenpartners.be   
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking
Owens Corning FOAMGLASå maakt 
deel uit van Owens Corning, een 
wereldspeler in isolatie, dakbedekking, 
waterdichting en materialen in 
glasvezelcomposiet. Met 19.000 
medewerkers in 33 landen levert OC 
innovatieve producten en duurzame 
oplossingen voor energie-e�  ci…ntie, 
veiligheid, hernieuwbare energie, 
duurzame infrastructuur en 
arbeidsproductiviteit. In 2017 nam 
Owens Corning het Amerikaanse 
bedrijf Pittsburgh Corning over, dat 
het hoogwaardige isolatiemateriaal 
FOAMGLASå cellulair glas 
ontwikkelde. FOAMGLASå-isolatie 
wordt gebruikt in de bouw en in de 
industri…le sector. Voor de verdere 
ontwikkeling en professionalisering 
van de productievestiging in 
Tessenderlo zijn we voor hen op zoek 
naar een:

 www.owenscorning.com
 www.foamglas.com

PRODUCTION LEADER
Motiverende peoplemanager gericht op continu verbeteren

De uitdaging: • Monitoren van de productie van FOAMGLASå • Binnen de ploegen en 
afdelingen werken aan ‘operational excellence’ • Teams naar een hoger niveau tillen dankzij 
sterke coachingskills • Analyse van kwaliteitsverliezen en samen met de mensen oplossingen 
implementeren • Opvolgen van de kwaliteitsnormen (o.a. de ISO-vereisten) en verbeteren van 
resultaten • Coachen van een team van productiemedewerkers • Trekkersrol in het TPM-traject, 
belangrijke impact op het bereiken van de fabrieksdoelstellingen • Rapporteren aan de Operations 
Leader

De perfecte match: • Masterdiploma in een technische richting en minstens 3 tot 5 jaar 
leidinggevende ervaring in een industri…le productieomgeving • Ervaring met LEAN of TPM, 
continue processen en/of in de glas- of isolatiesector is een troef • Inspirerende peoplemanager die 
een cultuurverandering in de organisatie verder kan ondersteunen • Hands-onmentaliteit, sterke 
samenwerkingsvaardigheden en een goede communicator • Bereid om af en toe te reizen (è 10%)

Het aanbod: • Doorgroeimogelijkheden in lijn met je ambities • Lokaal en fi levrij werken in een 
multinationale productie- en salesomgeving, onder een sterk merk en met een focus op groei, 
innovatie, talent en (ecologische) duurzaamheid • Familiale sfeer en korte communicatielijnen, 
geruggensteund door een sterke, beursgenoteerde multinational • Marktconform salarispakket, 
inclusief extralegale voordelen • Tewerkstelling in dagdienst (36 urenweek met 16 recuperatiedagen 
per jaar) 

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.

FINANCIAL CONTROLLER
De uitdaging: • Als Financial Controller begeleid je de directie bij fi nanci…le, bedrijfseconomische 
en strategische vraagstukken • Je werkt samen met de fi nancieel directeur en andere stakeholders. 
Je treedt op als partner tussen de woonzorgcentra en de fi nanci…le dienst. Je bent, samen met de 
boekhouding, de contactpersoon van externe accountants • Je bereidt de verschillende fi nanci…le 
rapportages voor, analyseert de resultaten van de woonzorgcentra en maakt liquiditeitsprognoses 
• Je staat in voor de periodieke rapportage over een performancedashboard. Je defi nieert, 
analyseert en rapporteert over de verschillende KPI’s • Je begeleidt het begrotingsproces: 
voorbereiding, planning, totstandkoming van de begroting per woonzorgcentrum en de consolidatie 
• Je volgt de fi nanci…le wetgeving op • Je volgt de dagprijsreglementering op en zorgt voor de 
toepassing ervan (prijssetting, indexering …) • Samen met de boekhouding sta je in voor de interne 
controleprocessen en de optimalisatie en het beheer van de fi nanci…le processen

De perfecte match: • Je hebt een bachelor- of masterdiploma in een economische richting 
en 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie • Ervaring in de zorgsector of in een vergelijkbare 
organisatie is een pluspunt • Je bent analytisch, sterk met cijfers, onderscheidt vlot hoofd- en 
bijzaken en gaat discreet om met vertrouwelijke informatie • Je bent diplomatiek, assertief en hebt 
overtuigingskracht • Je bouwt moeiteloos een netwerk uit • Je bent vertrouwd met MS O�  ce, met 
een uitstekende kennis van Excel

Het aanbod: • Voltijdse functie in een groeiende, klantgerichte en ambitieuze werkomgeving 
• De plaats van tewerkstelling is Hasselt • Aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling 
• Competitief salaris met een aantrekkelijk pakket van extralegale voordelen, waarin je o.a. kan kiezen 
voor een bedrijfswagen 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Wij zoeken 
een fi nancial 

controller

De kennismaking
Integro is een sterk groeiende 
non-profi t-woonzorggroep, de 
grootste in Limburg. Integro gelooft in 
zijn grootschalige organisatieopzet 
met het oog op een kleine, lokaal 
verankerde benadering van zijn 
bewoners. Integriteit, kwaliteit en 
dialoog zijn hierbij sleutelwaarden. 
Meer dan 870 senioren en hun 
relaties mogen bij Integro rekenen op 
maximale autonomie en zorg in 
dialoog. Bovendien geloven wij dat 
betrokken heid van onze 1.100 
medewerkers een essenti…le 
voorwaarde is voor oprecht 
engagement en bevlogenheid. Voor de 
verdere groei en professionalisering 
van de woonzorg groep is Integro 
momenteel op zoek naar een: 

 www.integrozorg.eu Meer info? Contacteer Brecht Blindeman op 011 36 10 75                www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.



De kennismaking
De duurzaamste CeramicSteel-
oppervlakken ter wereld? Die 
worden al sinds 1971 gemaakt 
bij Polyvision. Dit Genkse bedrijf 
produceert al meer dan 50 jaar 
krijtborden en whiteboards voor 
klaslokalen en werkruimten en 
bouwkundige wandbekleding 
voor treinstations en luchthavens. 
Hun product is wereldwijd te 
vinden in meer dan 185 miljoen 
vierkante meter aan kantoren, 
onderwijsfaciliteiten en openbare 
ruimtes.

 www.polyvision.com

PRODUCTION LEAD
Hands-on met een can-do-mentaliteit
De uitdaging: • Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor een team van een 25-tal 
operatoren in 2 ploegen • Je staat in voor maximale productiviteit volgens de vooropgestelde 
voorschriften • Aan de hand van de planning en productienoden zorg je voor een optimale 
werkbezetting • Je ziet toe op een correcte naleving van veiligheidsvoorschriften en procedures       
• Je staat in voor de opvolging van de KPI’s op dag-, week- en maandbasis • Je werkt verbeteringen 
uit in het productieproces, waarbij je steeds rekening houdt met veiligheid, milieu, kwaliteit, 
leverbetrouwbaarheid en kosten • Je coacht en motiveert je ploeg en zorgt voor een positieve 
werksfeer • Je rapporteert aan de Operations Manager

De perfecte match: • Bachelor denkniveau met technische a�  niteit en (min. 5 jaar) relevante 
leidinggevende ervaring • Je kan je medewerkers enthousiasmeren en motiveren • Je hebt een 
hands-onmentaliteit en een sterk probleemoplossend vermogen • Je kan je aanpassen aan een snel 
veranderende omgeving • Je bent leergierig, stressbestendig en in staat om veranderingsprocessen 
te leiden

Het aanbod: • Een internationale speler en een gevestigde waarde in de sector, met een gezellige 
kmo-cultuur met korte communicatielijnen • Een uitdagende job met de nodige vrijheid om je werk 
in te richten • De mogelijkheid om mee te werken aan de optimalisatie van de productie en de 
bijbehorende processen • Glijdende uren • Een mooi salarispakket aangevuld met allerlei extralegale 
voordelen 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Brecht Blindeman op 011 36 10 75 www.motmansenpartners.be   
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

CALCULATOR
Voor vooruitstrevende industri…le projecten in staal- en betonbouw 
De uitdaging: • Je bent eindverantwoordelijke voor de calculaties van het hele industri…le 
bouwproject • Je beheert het proces van a tot z • Je levert de o� ertes op binnen de afgesproken 
timing, met aandacht voor de ingecalculeerde marge en volgens de vooropgestelde standaarden
• Je leest en interpreteert de architectuurplannen, uitvoeringstekeningen, het lastenboek en de 
meetstaten. Je volgt ze niet blindelings, maar wel met oog voor kwaliteit en accuraatheid 
• Je duikt diep in het dossier, ziet de volledige keten in het traject en zorgt dat alle betrokken 
actoren goed op elkaar zijn afgestemd • Je werkt actief mee, om binnen budget en gewenste 
timing van de klant, de best mogelijke oplossing voor te stellen • Je ondersteunt de 
verkooponderhandelingen met bijkomende calculaties • Je verzorgt de technische documentatie, 
actualisatie van prijzen en administratieve taken

De perfecte match: • Een hogere bouwopleiding of relevante ervaring als calculator • Je kent de 
bouwvoorschriften, kwaliteits- en veiligheidseisen en hebt praktische kennis van bouwtechnieken, 
systemen, materialen en hun aanwending • Je houdt van de nodige complexiteit en wil jezelf 
continu verbeteren • Als teamplayer help je collega’s in hun zoektocht naar oplossingen en steun 
je hen waar nodig • Je bent een vlotte communicator naar klanten en de collega’s • Je anticipeert 
op wijzigingen en respecteert deadlines

Het aanbod: • Een familiebedrijf met een 70-tal medewerkers, een vlakke organisatiestructuur 
en een informele bedrijfscultuur • Werken bij een toonaangevend bedrijf • Een mooi uitgebreid 
salarispakket met bedrijfswagen • Mogelijkheid tot werken met een glijdend uurrooster 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
Wie door Limburg of omliggende 
regio’s rijdt, komt al snel de realisaties 
van MTS Industriebouw tegen. De 
afgelopen dertig jaar realiseerden zij 
honderden industri…le bouwprojecten. 
Hun klantenbestand varieert van de 
typische kmo tot omvangrijke productie- 
of logistiekbedrijven met meerdere 
vestigingen. MTS Industriebouw 
investeerde heel bewust in de 
uitbouw van een eigen staalatelier en 
betonfabriek. Op die manier gebeurt de 
werkvoorbereiding en eindmontage 
met eigen vakmensen en kunnen 
ze beide zaken perfect op elkaar 
afstemmen. Dankzij deze wisselwerking 
perfectioneren ze voortdurend hun 
zelfontwikkelde systemen voor 
staalbouw en betonbouw.

 www.mts-industriebouw.be Meer info? Contacteer Brecht Blindeman op 011 36 10 75                  www.motmansenpartners.be 
Klaar om  te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

FINANCE & ADMINISTRATION MANAGER
Proactieve fi nanci…le specialist met een hands-on ingesteldheid 
De uitdaging: • Financi…le rechterhand van de CEO en verantwoordelijk voor de volledige 
boekhouding van meerdere vennootschappen en de administratie • De verwerking van de 
dagelijkse boekhouding in het ERP-systeem • Opstellen van de btw-aangiftes en verzorgen 
van de vennootschapsbelasting • Opmaak van de maand- en jaarafsluiting en opstellen van de 
jaarrekening • Fungeren als aanspreekpunt voor derden zoals banken, verzekeringen, revisoren ... 
• Opvolgen van het debiteurenbeheer • Het beheer en de optimalisatie van de administratieve 
fl ow ter ondersteuning van de bedrijfsleiding • Overzien van de huidige processen en systemen 
en realiseren van continue verbeteringen • Analyseren van businesscases en uitvoeren van 
rendabiliteitsstudies • HR-taken zoals salarisverwerking, opvolgen van opleidingsbehoeften … 
• Rapporteren aan de CEO

De perfecte match: • Minimaal een bachelordiploma accountancy/fi scaliteit of gelijkwaardig 
door ervaring • Minimaal 5 æ 10 jaar ervaring met algemene boekhouding • Vloeiend Nederlands 
en mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken in het Frans en het Engels • Een goede kennis van 
MS O�  ce is een must, ervaring met KPD-software een troef • Problemsolver die proactief denkt 
en handelt • Nauwkeurig, fl exibel, positief ingesteld en een teamplayer

Het aanbod: • Een gevarieerde functie met de nodige autonomie in een dynamische en 
aangename kmo-omgeving • Zeer korte communicatielijnen en een vlakke structuur 
• Een aantrekkelijk, volledig salarispakket • Ruimte voor persoonlijke en professionele groei

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
Afwerkingsbedrijf Baens is een 
gevestigde waarde in de sector van 
binnen- en buitenschrijnwerk en 
totale interieurafwerking. Vanuit zijn 
vestiging in Kinrooi realiseert Baens als 
familiebedrijf met een 40-tal toegewijde 
medewerkers een jaaromzet van 
10 miljoen euro. Het cli…nteel bestaat 
zowel uit particuliere opdrachtgevers 
als uit projectontwikkelaars. Sinds 
2018 behoort schildersbedrijf P&S 
ook tot de groep, waardoor ze met 
vereende krachten alle totaalprojecten 
aankunnen. De kracht van Baens: 
een familiale sfeer die borg staat voor 
gemotiveerde medewerkers, die op 
hun beurt zorgen voor kwaliteitsvol 
maatwerk en tevreden klanten. Om de 
verdere groei en professionalisering 
mee vorm te geven, zijn we voor hen op 
zoek naar een: 

 www.baensafw.be
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.



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.

Solliciteer nu via  
delijn.be/chauffeur

Beweeg mee naar minder CO2

Later vervoer ik Leuven  
naar minder CO2. 

Nu is het eerst aan jou. 

Kom ook werken als chauffeur in Leuven.  
Ga voor een job dichtbij huis in een bedrijf met  

ruimte voor persoonlijke groei. Behaal je rijbewijs D 
tijdens je opleiding en ontvang meteen een  

contract van onbepaalde duur.



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

STAD & OCMW 
GENK

Stad en OCMW Genk vormen samen het moderne, dynamische en 
ambitieuze bestuur van een fascinerende, kleurrijke stad die constant 
evolueert, nieuwe plannen realiseert en altijd naar de toekomst kijkt. 
Werken bij ons betekent werken in een grote organisatie met meer dan 
1000 collega’s, actief in een brede waaier aan functies. Stap je in ons 
verhaal, dan ga je voor een boeiende loopbaan met veel mogelijkheden en 
interessante arbeidsvoorwaarden.

DIENSTHOOFD TEWERKSTELLING 
Graad Av – voltijds – contract van onbepaalde duur – 
solliciteren kan tot en met 23/10/22

DE UITDAGING
Ben je vertrouwd met de arbeidsmarkt in onze stad, provincie en regio? 
Heb je voeling met mensen die een zeer diverse achtergrond hebben en 
veraf staan van de arbeidsmarkt? Zijn de termen ‘werkzoekendengraad’, 
‘werkzaamheidsgraad’, ‘wijkwerken’, ‘maatwerk’ en ‘sociale economie’ 
voor jou meer dan algemene begrippen? Kan jij bruggen slaan tussen onze 
doelgroep en onze werkgevers? Als diensthoofd Tewerkstelling bij Stad 
Genk ben je de spilfi guur binnen het team Jobcoaches. Je ontwikkelt nieuwe 
projecten om onze doelgroep te begeleiden naar duurzame tewerkstelling 
in functie van zelfredzaamheid. Je implementeert methodologieën rond 
de ontwikkeling van soft skills en competenties, in samenwerking met je 
collega’s van de stedelijke diensten en doet dat sectoroverschrijdend. Ook 
werk je nauw samen met de VDAB en de partners die in het werkveld actief 
zijn met het brede verhaal van de arbeidsmarkt. Tegen deze achtergrond 
werk je een nieuw model uit rond de regierol die de lokale overheid moet 
opnemen in het kader van tewerkstelling. Je coördineert het wijkwerken, 
coacht onze medewerker in onze regierol rond sociale economie en je volgt 
het plaatselijke PWA-fonds op.

DE PERFECTE MATCH
- Je behaalde een algemeen masterdiploma en beschikt over minstens 4 

jaar relevante leidinggevende ervaring.

 OF Je behaalde een bachelordiploma en beschikt over minstens 5 jaar 
relevante leidinggevende ervaring en je slaagt voor een bijkomende 
capaciteitstest. 

- Je bent ondernemend en analytisch, steeds op zoek naar passende 
projecten, methodes, technieken en je bent een resultaatgerichte denker. 

- Je legt actief contact met onze lokale ondernemers op zoek naar 
tewerkstellingskansen voor onze doelgroep. 

- Je kan projectideeën vertalen in dossiers in het kader van de oproepen 
binnen het ESF. 

- Bij projecten neem je het voortouw en je weet de diverse betrokkenen 
geëngageerd te houden. 

- Je maakt concrete afspraken met alle betrokkenen gericht op het 
bereiken van de vooropgestelde doelstellingen en weet hierbij het 
overzicht op het geheel te bewaren. 

- Als bruggenbouwer coach en inspireer je anderen om een gezamenlijk 
resultaat te bereiken.

- Je durft innoveren en weet een visie uit te werken en te verdedigen, 
nieuwe ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt volg je steeds op de 
voet.

- Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming en je stimuleert 
communicatie, zodat het beleid en de medewerkers goed geïnformeerd 
en betrokken zijn.

- Je optimaliseert de interne organisatie en focust op het resultaat. 
Effi ciënte en effectieve klantgerichte processen bewerkstelligen, is een 
van je pijlers.

MEER INFO?

Raadpleeg zeker onze website www.genk.be/vacatures voor meer 
info over deze vacatures, de functiebeschrijvingen, ons aanbod, de 
aanwervingsvoorwaarden en de sollicitatielinken. Geldig solliciteren kan 
enkel door het tijdig indienen van je cv, motivatiebrief en een kopie van het 
diploma via de link op onze website.

Lijkt werken bij Futech iets voor jou? Aarzel
dan niet om contact op te nemen via:

www.futech.be
013 22 02 50

stefanie@futech.be

  Ben jij...
... direct inzetbaar?
... technisch aangelegd?  
... gemotiveerd om de plaatsing van zonnepanelen   
te leren of heb je hier al ervaring mee?
... niet bang van hoogtes?  

MONTEURS
en/of

INSTALLATIEPLOEGEN

Zonnepaneleninstallateur Futech uit Tessenderlo
is op zoek naar direct inzetbare

ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN: • Gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de 
eisen van de functie waarvoor je solliciteert • De burgerlijke en politieke rechten genieten  
• Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving 
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk • Voldoen aan de 
wettelijke nationaliteitsvereisten • Slagen voor de selectieprocedure.

SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN: In het bezit zijn van een diploma van het secundair 
onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

ONS AANBOD: • Voltijds Cv-niveau • Geïnd. brutomaandloon van min. 2.228,14 euro (je relevante 
ervaring zal een rol spelen bij het bepalen van je salaris) • Maaltijdcheques • Gratis 
hospitalisatieverzekering • Fietsvergoeding • Interessante verlofregeling • Flexibel werkrooster 
• Structureel thuiswerk in functie van de vereisten van de dienst.

INSCHRIJVING: Je kandidatuur voor deelname aan het examen moet uiterlijk op 26/10/2022 
aangetekend verzonden worden (datum van de poststempel geldt als bewijs) of overhandigd 
worden tegen ontvangstbewijs aan het college van burgemeester en schepenen van Borgloon, 
Speelhof 10, 3840 Borgloon of gemaild worden naar vacature@borgloon.be. Je kandidatuur 
omvat een sollicitatiebrief met een duidelijke vermelding van de functie waarvoor je solliciteert, 
je cv en een kopie van je diploma.

ALGEMEENHEDEN: • Er wordt een wervingsreserve aangelegd in contractueel dienstverband voor 
de duur van 1 jaar (verlengbaar) • De stad voert een diversiteitsbeleid.

MEER WETEN? De toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en inlichtingen 
kan je bekomen via de website (www.borgloon.be) of op de personeelsdienst, Kanunnikenhuis, 
Speelhof 10, 3840 Borgloon (012 67 36 68 - personeelsdienst@borgloon.be). Als er meer dan  
40 geldige kandidaturen zijn, gebeurt er een preselectie op basis van meerkeuzevragen. 
Onvolledige kandidaturen worden als ongeldig beschouwd en worden uitgesloten van de 
selectieprocedure.

www.borgloon.be

Stad Borgloon werft aan: 
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› ADMINISTRATIEF MEDEWERKER   
 Niveau Cv - voltijds - contractueel - onbepaalde duur

 Je levert professionele en kwalitatieve dienstverlening aan de burgers, het bestuur en je 
collega’s. Je behandelt ook dossiers in functie van de dienst waar je werkt. Daarnaast beantwoord 
je vragen van klanten (inwoners, bezoekers van de gemeente of personeelsleden) en help je hen 
om op een vlotte manier te voldoen aan informatieve, wettelijke en gemeentelijke administratieve 
bepalingen.



Kennis Business 
Central 
(MS Dynamics)

Ervaring in 
industriële 
omgeving

DIRESCO nv is een innovatief groeibedrĳ f dat grote 
platen in kwartscomposiet produceert en wereldwĳ d 
verdeelt. Kwartscomposiet is samengesteld uit 
harsen en graniet- of kwarts granulaten. Beide 
natuurlĳ ke producten worden via een uniek procedé 
van persen, bakken en oppervlaktebehandeling 
gebonden tot een oersterk materiaal dat de 
vergelĳ king met diamant doorstaat. Wat DIRESCO
uitzonderlĳ k maakt, is dat ze in het productieproces 
enkel harsen gebruiken die uv-bestendig en 
biologisch zĳ n. Dit maakt hun kwartscomposiet 
uitermate geschikt voor buitentoepassingen, zoals 
buitenkeukens in de VS. Verder worden de platen 
van DIRESCO gebruikt in keukens en badkamers en 
voor tafelbladen, wanden, vloeren, trappen en zelfs 
gevelbekleding. De producten zĳ n krasbestendig 
en vloeistofresistent en verkrĳ gbaar in meer dan 
40 kleuren, waaronder Belgisch blauw hardsteen. 
DIRESCO is marktleider in de Benelux. Daarnaast 
wordt 50% geëxporteerd, van Amerika tot Australië. Om 
DIRESCO verder te laten groeien, zĳ n we op zoek naar 
een gemotiveerde collega:www.diresco.be

95 medewerkers

Oudsbergen

Procesmatig

Communica-
tievaardig

Secuur Consequent

Pragmatisch Initiatief

€ 22 mio omzet
State-of-
the-art-
eindproduct

Autonomie en 
ownership in 
de functie

Glijdende 
werkuren, 
extralegale 
voordelen

Financieel 
gezond en
groeiend 
bedrijf

Variatie: 
60% BC en 
40% hr

2003

BUSINESS CONTROLLER met hr-taken

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Analyseren en monitoren van verkoop- en productieprocessen in functie van financiële bedrijfsdoelstellingen
2. Formuleren van verbetervoorstellen en advies aan het management
3. Instaan voor de maandelijkse financiële rapportage
4. Nauw samenwerken en ondersteunen van de CFO/hr, boekhouding en office manager
5. Uitvoeren en opvolgen van de personeelsadministratie in samenwerking met sociaal secretariaat 
6. Opnemen van projectmatige hr-taken in strategisch overleg met CFO/hr

Ba boekhouding 
met enkele jaren 

ervaring

Wat heeft DIRESCO u concreet te bieden?

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be
Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Eline Staelens op 089 30 55 14 of 0475 23 50 15
tijdens de kantooruren en op weekdagen tussen 19 en 21 u. 
of op zondag tussen 19 en 21 u.

Werft aan

OUDSBERGEN.BE/VACATURES

• Een voltijds (38 uren/week) contract op niveau B1-B3 (min. 2.771 
euro bruto, max. 4.669 euro bruto)

• Bijkomende voordelen: maaltijdcheques van 7,50 euro, 35 dagen 
betaalde vakantie, 14 feestdagen, fietsvergoeding, hospitalisatie-
verzekering, opleidingsmogelijkheden ...

OUDSBERGEN
DESKUNDIGE 

VRIJE TIJD  
(CULTUUR)

Interesse? Solliciteer nu t.e.m. 23 oktober.

Wat bieden we je?

DESKUNDIGE 
VRIJE TIJD  

(JEUGD)

         VOLLEDIGE FUNCTIEOMSCHRIJVING BEKIJKEN?

         www.houthalen-helchteren.be/vacatures

         Je kan solliciteren t.e.m. zondag 23 oktober 2022

Directeur basisonderwijs
    24/24 I contract onbepaalde duur I aanleg werfreserve

Word jij onze nieuwe directeur?
  

Gemeentelijke lagere school De Griffel is op zoek naar:

INTERGEMEENTELIJKE  
PREVENTIEMEDEWERKER GEZONDHEID
Deeltijds (4/5) - contractueel - niveau B1-B3 - met aanleg wervingsreserve

Wellen werft aan

Ben jij geboeid door preventie en een gezonde levensstijl en heb je zin om je vast te 
bijten in de Vlaamse gezondheidsdoelstelling “De Vlaming leeft gezonder in 2025”? 
Dan ben jij de kandidaat die we zoeken!

JOUW FUNCTIE: • Coördineren en uitwerken van (boven)lokale projecten preventief 
gezondheidsbeleid in het kader van een intergemeentelijke samenwerking tussen de 
gemeenten Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem, Nieuwerkerken, Sint-Truiden en Wellen 

JOUW PROFIEL: • Een functiegerichte bachelor • Interesse in projectmatig werken • Een 
rijbewijs B en een eigen wagen

De uitgebreide functiebeschrijving en de specifieke aanwervingsvoorwaarden vind je 
op www.wellen.be/nl/vacatures.

AANBOD: •  Verloning volgens barema •  Maaltijdcheques •  Hospitalisatieverzekering 
•  Fietsvergoeding • Aantrekkelijke verlofregeling • Je kan tot 10 jaar relevante ervaring 
uit de privésector meenemen • Arbeidsovereenkomst voor duidelijk omschreven werk

INTERESSE?
Bezorg je kandidatuur (met je motivatiebrief, een kopie van je diploma en je cv) ten laatste 
op 28 oktober 2022 aan personeelsdienst gemeente Wellen, Dorpsstraat 25, 3830 Wellen 
of aan personeel@wellen.be. 

OCMW WELLEN

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

voor je eerste afspraak?

Zenuwachtig
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