
Deze week: werken in 
finance & verzekeringen

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

  
Corona geeft controller een boost
Organisaties kregen tijdens de pandemie te maken met financiële 
onzekerheden. Met een grote vraag naar het beroep van controller 
tot gevolg.

Zo’n controller houdt toezicht op 
de financiën en efficiëntie van een 
organisatie. Volgens het rekrute-
ringskantoor Robert Walters lag het 
aantal vacatures voor het beroep in 
het tweede kwartaal van 2022 liefst 
36 procent hoger dan vorig jaar. “De 
trend naar meer sturingsinforma-
tie en strakkere processen is door 
covid-19 in een stroomversnelling 
gekomen”, stelt Christophe Paquay, 
manager bij Robert Walters. “Een 
goede risicodekking maakt je orga-
nisatie immers wendbaarder, wat tij-
dens de pandemie essentieel bleek.” 
Volgens hem hebben veel organisa-
ties tijdens de coronapandemie be-
seft dat zij niet genoeg grip hebben 
op de financiële cijfers en de moge-
lijke risico’s die ze lopen.
Organisaties zijn, naast naar finan-
ciële controllers, ook vaak op zoek 

naar controllers die business control 
taken op zich kunnen nemen. Profie-
len die de cijfers niet alleen kunnen 
distilleren, maar óók interpreteren, 
en gerichte adviezen kunnen op-
stellen voor het bestuur. “Zo kunnen 
controllers de organisatie actief hel-
pen met het indekken van toekomsti-
ge risico’s.”  (WiVi)

Vastgoedgroep DegrooteVastgoedgroep Degroote is bijna 50 jaar succesvol actief in de appartementsbouw aan de Belgische kust  is bijna 50 jaar succesvol actief in de appartementsbouw aan de Belgische kust 
met een productie van ca. 250 appartementen op jaarbasis. Als toonaangevende vastgoedgroep, actief in de met een productie van ca. 250 appartementen op jaarbasis. Als toonaangevende vastgoedgroep, actief in de met een productie van ca. 250 appartementen op jaarbasis. Als toonaangevende vastgoedgroep, actief in de 
bouw en hotelsector, genereren wij met 200 gedreven werknemers een omzet van meer dan € 100 miljoen. bouw en hotelsector, genereren wij met 200 gedreven werknemers een omzet van meer dan € 100 miljoen. bouw en hotelsector, genereren wij met 200 gedreven werknemers een omzet van meer dan € 100 miljoen. 
Dankzij de grote vraag naar kustappartementen hebben wij ons vastgoedaanbod op korte termijn (800 app.) en Dankzij de grote vraag naar kustappartementen hebben wij ons vastgoedaanbod op korte termijn (800 app.) en Dankzij de grote vraag naar kustappartementen hebben wij ons vastgoedaanbod op korte termijn (800 app.) en 
vastgoedaanbod op middellange termijn (1600 app.) aanzienlijk uitgebreid.vastgoedaanbod op middellange termijn (1600 app.) aanzienlijk uitgebreid.vastgoedaanbod op middellange termijn (1600 app.) aanzienlijk uitgebreid.

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.

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



FARYS|TMVW garandeert als ondernemende 
vertrouwenspartner van de gemeenten reeds 100 
jaar de levering van betaalbaar en kwaliteitsvol 
drinkwater in alle omstandigheden. Daarnaast 
staat FARYS|TMVW in voor het beheer van 
verschillende gebouwen zoals zwembaden en 
sportinfrastructuur, er wordt hoogkwalitatieve 
service geboden met toegevoegde waarde voor de 
deelnemers.

Coördinator Facilitair 
Management

B4/B5

In deze functie beheer je mee de gebouwen 
en coördineer je in het kader van facilitair 
management verschillende complexe 
opdrachten en projecten. Die variëren van 
onderhoud van infrastructuur en installaties 
tot kleine herstellingen en renovatie.

Meer info en inschrijven voor 
het examen:

jobs.farys.be
vóór 15 oktober 2022

Directeur Servicediensten

A10m

De directeur Servicediensten stuurt de 
departementen en diensten aan die 
enerzijds verantwoordelijk zijn voor het 
beheer, het onderhoud en de exploitatie 
van diverse sportaccommodaties 
verspreid over 35 steden en gemeenten 
en anderzijds verantwoordelijk zijn voor 
de dienstverlening naar de circa 700.000 
abonnees.

Wij organiseren een 
statutair examen voor:

Meer info en inschrijven voor 
het examen:

jobs.farys.be
vóór 22 oktober 2022

Word jij onze
nieuwe collega?

Stuur cv, kopie van diploma én motivatie vóór 
7 november naar talentmobility@ascento.be  
Schriftelijk examen 22 november 2022
Mondeling examen 8 december 2022

Bekijk de volledige vacature op 

ivio.be/nl/jobs

Wij bieden:
•  Voltijdse betrekking 
•  Maaltijdcheques
•  Hospitalisatie -en groepsverzekering
•  Fietsvergoeding
•  Interessante verlofregeling
•  Teambuilding en toffe collega’s

Je hebt een passie voor milieu en op 
zoek naar een job waar je het verschil 
kan maken?  Je bent in het bezit van 
een master of bachelor diploma in een 
technische of milieugerelateerde richting?

Als een goede people manager stuur je 
het exploitatieteam aan en sta je in voor de 
dagelijkse organisatie van 11 recyclageparken 
en de afvalinzameling. Als verantwoordelijke 
neem je de uitwerking van technische dossiers 
voor je rekening en ga je actief op zoek naar 
optimalisaties. Je gaat aan de slag in een 
dynamische en geëngageerde omgeving met 
collega’s die je ondersteunen, met ruimte voor 
eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling.

Stafmedewerker 
exploitatie
M/V/X - niv. A1/A3 - contractueel - 38u/week

Zet je schouders onder 

een duurzaam afvalbeleid!

De Lovie vzw is een sociale organisatie 
actief in heel de Westhoek. Zowel thuis 
als in onze locaties ondersteunen wij 
kinderen, jongeren en volwassenen met 
een beperking. Samen met hen, en wie 
voor hen belangrijk is, bouwen we aan 
kwaliteit van leven en een sterk netwerk 
verweven met de samenleving. Meer info 
op www.delovie.be.

Functie: In deze functie sta je in 
voor volgende beleidsdomeinen 
van De Lovie vzw: fi nancieel 
management, boekhouding, 
aankoop, rapportering en IT.

Profi el: Wij zoeken iemand 
met een economisch gericht 
masterdiploma. Ervaring in 
een leidinggevende functie, 
een brede maatschappelijke 
interesse en een hart voor 
personen met een beperking zijn 
noodzakelijk. Je beschikt over 
een sterk analytisch vermogen en 
werkt resultaatsgericht. Goede 
communicatieve vaardigheden 
zijn een evidentie.

Aanbod: Een uitdagende, 
gevarieerde functie in een grote, 
innovatieve en vooruitstrevende 
organisatie. In een aangename, 
respectvolle werksfeer neem je 
een betekenisvolle rol op voor 
zowel collega’s als bewoners. Je 
werkt in een groene omgeving 
en krijgt volop kansen om je 
verder te ontwikkelen. Een 
contract onbepaalde duur met 
een competitief verloningspakket. 
Je werkt nauw samen met 
de andere directieleden 
en verantwoordelijken. Je 
rapporteert aan de algemeen 
directeur.

Wij hebben een vacature voor een voltijds:

FINANCIEEL DIRECTEUR

Geïnteresseerd? Mail een gemotiveerde sollicitatiebrief met cv tegen 
woensdag 12 oktober 2022 naar bart.vallaeys@delovie.be. 

Voor bijkomende inlichtingen kan je bellen naar Bart Vallaeys op het nummer
057 344 255. De vacatures van De Lovie vzw staan breed open, ongeacht gender, 
geloof, nationaliteit, leeftijd ...

www.delovie.be/jobs



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

Wij werven aan 

Diagnose-/onderhoudstechniek(st)er
De uitdaging: Samen met de werkplaatsverantwoordelijke 
en de rest van het team, sta je in voor het uitvoeren van 
diagnoses, reparaties en onderhoudswerken. Zowel 
verbrandingsmotoren als HEV-voertuigen vallen onder 
uw takenpakket. Na een introductieperiode stellen we in 
samenspraak een opleidingstraject op bij Porsche, zowel in 
België als bij de hoofdzetel in Duitsland.
Profiel: U bent een gemotiveerde techniek(st)er met 
background in automechanica - diagnose met een goede 
kennis van de Nederlandse taal, in woord en schrift. U hecht 
belang aan orde, discipline en netheid.

Magazijnmedewerk(st)er
Administratief bediende boekhouding

Voor taakomschrijving neem contact op voor meer info.

Stuur uw sollicitatie naar
Serge.bruynkens@pck.porsche.be

VERANTWOORDELIJKE 
HOTELRECEPTIE (ref. 89 105B) 

Na een grondige inwerkperiode in de dagelijkse werking van het hotel zal je instaan voor: 
• aansturing van 7 receptionisten • administratieve follow-up • organisatie van groeps- en 
meetingreserveringen • prijszetting en beheer kamerbeschikbaarheid op diverse verkoop-
kanalen • assistentie aan de hotelbalie • rapportage aan de general manager.
Profi el: • initiatiefrijke en proactieve organisator • teamplayer • administratief en commu-
nicatief sterk • taalvaardig • relevante hotelervaring: front o�  ce, revenue management,…
• bereid in beurtrol te werken op zaterdag (1 op 3) en in ‘duty’ dienst (telefonische assistentie).

Aanbod: • veelzijdige en autonome functie met talrijke ontplooiingskansen • een stijl-
volle, gastvrije werkomgeving • een kleinschalige managementstructuur met korte 
beslissingslijnen • een marktgerichte visie waarin kwaliteit en service centraal staan
• aantrekkelijke salarisvoorwaarden (te bespreken).

HOTEL NAVARRA is een stijlvol en charmant 4-sterren-
hotel met 94 kamers in het historische centrum van
BRUGGE. Ter versterking van ons team wordt uitgekeken
naar een:

www.hotelnavarra.com

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

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

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

Volg ons op www.verdonckbv.be

PRODUCTIEMANAGER
people manager • industriële productieprocessen (ref. 54519)

Als productiemanager word je de stuwende kracht die coördineert, superviseert en een kwalitatieve output 
faciliteert. Hiertoe hou je een sterke focus op de continue verbetering van en de controle op de productie-
processen. Daarnaast vertoon je als people manager een sterke betrokkenheid bij de werkvloer en onder-
steun je permanent de shiftleaders. Je kan rekenen op een vlotte samenwerking met de R&D, de production 
development (engineering, maintenance & nieuwe implementaties) en de sales. Je rapporteert rechtstreeks 
aan de General Manager.

Profi el: • ingenieur vertrouwd met procesindustrie en industriële toelevering • communicatief manager met 
visie • sterk in teamoverleg en decision making • geboeid door de technologie van innovatieve nicheproducten 
• gedreven voor kwaliteit, procesbewaking en lean management.

Dit is wat Exel kan bieden: • een brede en autonome managementfunctie • een performant team • de dynamiek 
van een KMO in combinatie met de synergievoordelen van een toonaangevende, internationale groep • eigen 
ontwikkelde, specifi eke nicheproducten in nauwe samenwerking met de klant • een attractief salarispakket
(te bespreken) + representatieve bedrijfswagen.

EXEL COMPOSITES nv, met hoofdzetel in Finland, is een
internationale groep en een hoogtechnologisch producent van 
composietprofi elen voor diverse industriële toepassingen. In 
België worden profi elen voor de Europese bouw- en transport-
sector ontwikkeld, gefabriceerd en gecommercialiseerd. Als 
subcon tractor voor toonaangevende Europese klanten zoeken 
wij voor de vestiging in OUDENAARDE (65 wkn) een

Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

Corona geeft controller een boost

Zo’n controller houdt toezicht op de financiën en efficiën-
tie van een organisatie. Volgens het rekruteringskantoor 
Robert Walters lag het aantal vacatures voor het beroep 
in het tweede kwartaal van 2022 liefst 36 procent hoger 
dan vorig jaar. “De trend naar meer sturingsinformatie en 
strakkere processen is door covid-19 in een stroomver-
snelling gekomen”, stelt Christophe Paquay, manager bij 
Robert Walters. Volgens hem hebben veel organisaties 
tijdens de coronapandemie beseft dat zij niet genoeg 

grip hebben op de financiële cijfers en de mogelijke 
risico’s die ze lopen.
Organisaties zijn, naast naar financiële controllers, ook 
vaak op zoek naar controllers die business control taken 
op zich kunnen nemen. Profielen die de cijfers niet alleen 
kunnen distilleren, maar óók interpreteren, en gerichte 
adviezen kunnen opstellen voor het bestuur. “Zo kunnen 
controllers de organisatie actief helpen met het indek-
ken van toekomstige risico’s.”  (WiVi)

Organisaties kregen tijdens de pandemie te maken met financiële onzekerheden. 
Met een grote vraag naar het beroep van controller tot gevolg.

Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

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



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

AANLEG WERVINGSRESERVE 
TECHNISCH OPERATOR 
Het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGSO) is verantwoordelijk voor de  
stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten van de gemeente Knokke-Heist, de exploitatie 
van het gemeentelijk Waterbedrijf, het beheer van het bedrijvenpark, het gemeentelijk afvalbeheer 
en de site Duinenwater. Voor de verdere uitbouw legt AGSO een werfreserve aan voor een  
technisch operator

Functie :
Je takenpakket bestaat uit onder andere:
• Plaatsen van waterleidingbuizen en kranen 
• Onderhouden van het waterleidings- en rioleringsnetwerk
• Uitvoeren van kleine graafwerken: manueel en met graaftoestel 
• Herstellen van voetpaden 
•  Eerstelijnsonderhoud aan gebouwen, parkings en andere infrastructuur in beheer van AGSO 

Knokke-Heist.
• Digitaal afwerken van werkorders op tablet
•  Het verzekeren van de wachtdienst van het waterbedrijf (in het licht van een continue productie 

en distributie van drinkwater en distributie van de riolering en rioolpompstations) 

Profiel :
Je hebt een plichtsbewuste natuur, met aandacht voor veiligheid en kwaliteit. Je hebt technische 
interesse, bent handig en beschikt over een goede fysieke conditie. Je beschikt over een rijbewijs 
B en bent bereid je bij te scholen.

Aanbod :
•  Verloning met barema D4 ( minimum bruto geïndexeerd maandsalaris in schaal D4 trap 0: 

2.707,10 euro)
•  Diverse extralegale voordelen waaronder: opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques per effectief 

gewerkte dag (€ 8 per cheque), fietsvergoeding, abonnement openbaar vervoer,  
hospitalisatieverzekering voor het gezin, gratis parkeermogelijkheden.

• Uitgebreide verlofregeling
•  Kandidaten kunnen relevante beroepservaring uit de privésector als geldelijke anciënniteit laten 

meerekenen. Beroepservaring uit de openbare sector kan onbeperkt worden meegenomen.  
Dit moet worden aangetoond met originele werkgeversattesten.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar. Bij een openstaande vacature 
wordt geput uit deze wervingsreserve.

Geïnteresseerd? 
Bezorg ons uiterlijk 10 oktober 2022 je cv, 
motivatiebrief en de vereiste toelatings- 
documenten (uittreksel strafregister) via  
personeel@agsoknokke-heist.be of per post  
ter attentie van Nathalie Beyen,  
’t Walletje 104/101, 8300 Knokke-Heist 

Op basis van het cv en de motivatiebrief kan 
een preselectie gehouden worden.

Voor meer informatie over de organisatie van 
de selectieprocedure en de jobinhoud kan 
contact opgenomen worden met Kurt Degryse, 
tel. 050 442 500 of via  
personeel@agsoknokke-heist.be

Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit een 
eliminerende schriftelijke en praktische proef 
gevolgd door een eliminerend mondeling 
sollicitatiegesprek.

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!

13 oktober
Waregem 
Expo

event

www.jobevents.be

Zuiderlaan 20
8790 Waregem

GRATIS 
toegang van

13u00 tot 16u30
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