
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:

CFO 
Sterke financeprofessional met uitgesproken analytische skills
De uitdaging: • Uittekenen van het financiële beleid i.s.m. Groep CFO en bepalen van de 
financiële strategie • Eindverantwoordelijkheid over boekhouding en rapportage aan de raad 
van bestuur • Aansturen van een 27-koppig financeteam • Meebouwen aan het strategisch 
meerjarenplan, opstellen van budgetten, budgetowner-rapportering en reforecastings  
• Bewaken van financiële KPI’s en auditprocedures • Maken van risicoanalyses  
• Administratieve efficiëntieverhoging • Uitwerken en implementeren van acties om 
rentabiliteit, tevredenheid, operationele excellentie en toekomstgerichtheid te verbeteren  
• Rapporteren aan de CEO en de raad van bestuur

De perfecte match: • Masterdiploma en minstens 5 jaar highlevelmanagementervaring op 
het vlak van finance • Sterk strategisch inzicht en uitgesproken businessacumen • Interesse in 
M&A en ervaring met managementaccounting • Feeling voor opportuniteiten in de markt en 
digitalisering • Peoplemanager • Ervaring met changeprojecten • Innovatief en resultaatgericht

Het aanbod: • Ambitieuze 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.
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ISVAG WERFT AAN:

Wie zijn wij?

30 steden en gemeenten werken samen met ISVAG om niet-
recycleerbaar huisafval van meer dan 1 miljoen inwoners op een 
veilige, verantwoorde en milieuvriendelijke manier om te zetten in 
zoveel mogelijk energie en grondstoffen. Zo wekken we vandaag al 
stroom op voor meer dan 25.000 gezinnen en leveren we ook warmte 
aan bedrijven.

Wie zoeken wij?

•  PROCESOPERATOR
•  EXPERT OVERHEIDSOPDRACHTEN -  

STRATEGISCH AANKOPER
•  KWALITEITSCOÖRDINATOR

Wat bieden wij?

Een aantrekkelijk loonpakket, een mooi aantal vakantiedagen en 
extralegale voordelen zoals maaltijd- en ecocheques, een groeps-, 
hospitalisatie- en ambulante verzekering en een fietsplan.

Meer info? 
www.isvag.be/jobs

Deze week: 
werken in energie

Energie 

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 techniek & engineering

  

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)



Wij zijn een familiaal bedrijf, sinds 1959 actief in de verwerking van 
natuursteen. Met een 40-tal mensen werken wij elke dag aan de mooiste 
interieurprojecten in marmer, graniet, blauwe steen, kwartsiet en e-stones. 
Onze projecten starten op in onze moderne eigentijdse toonzalen, 
gemakkelijk bereikbaar in de industriezone Veedijk te Turnhout.

Je ontvangt onze klanten, je luistert naar de wensen van de klanten en 
stelt onze materialen en mogelijkheden voor. Je werkt offertes uit in 
samenwerking met collega’s. Je werkt je eigen projecten af vanaf het 
eerste contact tot aan de plaatsing door onze ploegen. Onze klanten zijn 
particulieren, binnenhuisarchitecten, keukenbouwers, schrijnwerkers …. 
 
•  je behaalde een bachelor in een commerciële richting of je hebt relevante 

ervaring;
•  je spreekt en schrijft vlot Nederlands;
• je werkt met MS office;
•  technische kennis en interesse in de interieurbouw is een plus;
•  je werkt klantgericht, ordelijk en je bent een vlotte communicator;
 
Wij bieden een erg afwisselende job in een familiale omgeving; je maakt 
kennis met de mooiste natuurmaterialen en interieurprojecten; wij zoeken 
een enthousiaste medewerker voor een voltijdse job voor onbepaalde duur; 
je krijgt een opleiding binnen het bedrijf op onze materialen en producten; 
uw verloning en voorwaarden zijn aantrekkelijk en volgen PC 200; wij 
volgen de bouwvakanties en bij uw job hoort beperkt zaterdagwerk.

Solliciteer per mail :  
carine@baeken.be of per telefoon : 014/410 477.

Ervaren toonzaalverkoper  
interieur (m/v)

Hier maak 
je het mee 

Het Vlaams Parlement zoekt 
directeur communicatie, externe relaties en informatie

Het Vlaams Parlement is het kloppende hart van de democratie in 
Vlaanderen. Zoek je een job met impact? Dan zit je hier goed.

Functie: je vervult een cruciale rol binnen de werking van het Vlaams 
Parlement. Jouw directie coördineert de externe en interne communicatie, 
verzorgt de publiekswerking, staat in voor het onthaal van bezoekers en zorgt 
voor de toelevering van informatie aan de parlementaire gemeenschap.

Profiel: je bent in het bezit van een masterdiploma en je hebt minstens 4 jaar 
ervaring opgedaan in communicatie, aangevuld met publiekswerking en/of 
informatieverwerking in een overheidscontext. Daarnaast heb je minstens 4 
jaar managementervaring.

Aanbod: een job die blijft boeien. Je komt terecht in een aangename, moder-
ne werkomgeving, waar je wordt aangesteld voor een mandaatperiode van 6 
jaar, telkens verlengbaar na een positieve evaluatie. Je krijgt een competitief 
verloningspakket aangevuld met extralegale voordelen.

Geïnteresseerd? Je kan solliciteren tot 6 november 2022. Meer info over de 
vacature en de selectieprocedure vind je op www.vlaamsparlement.be.

MANAGER NAT/INT. Transport + opslag

Uw taken : 
-  Dagdagelijkse planning + beheer van de 

vloot + beheer opslag.
-  Commerciële contacten met de klant + 

prijsbepaling.
-  U neemt mede de verantwoordelijkheid over 

het transportgebeuren.
Uw profiel :
-  U hebt ervaring met transport/ bent meer-

talig/bent vlot - communicatief met zowel 

chauffeurs + klanten + collega’s
-  U kunt zelfstandig werken en snel de juiste 

beslissingen nemen.
Wij bieden : 
-  Een aantrekkelijke verloning / doorgroeimo-

gelijkheden
- Collegiale werksfeer en verantwoordelijkheid
- Maaltijdcheques

Interesse : luc.luytens@fransenfj.be

Fransen J. bv – Fransen Distri nv | Schrieksesteenweg 65 | 2580  Putte
Bekijk het volledig profiel op www.jobat.be

BCF off ers professionals & students in Life Sciences:

» Exhibition with top employers
» Inspiring sessions & workshops
» 1-on-1 career coaching
» CV-checks by experienced recruiters
» and much more!

MAIN SPONSORS

EXCLUSIVE RECRUITNG PARTNER

ACTIVATE
YOUR CAREER
DREAMS
IN LIFE SCIENCES

POWERED BY

Free visitors registration!
Scan the QR code or visit 
www.bcfcareer.be

Voor de juiste 
chemie tussen 

kandidaat en 
aanwerver Kortrijk

Vaartstraat 25
056 225 880

Gent
Kortrijksesteenweg 1099

093 108 339

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be



Waar is een werkuur het duurst?

Een werkuur kost een Belgisch bedrijf in 2020 gemiddeld 
40,5 euro per werknemer, tegenover 38,6 euro in 2016. 
Dat blijkt uit de nieuwe resultaten van het vierjaarlijkse 
onderzoek naar de arbeidskosten van het Belgische 
statistiekbureau Statbel. De cijfers zijn gebaseerd op de 
populatie in bedrijven met minstens 10 werknemers.
Die arbeidskost van 40,5 euro per uur is een gemiddel-
de, dat flink kan verschillen. Zo ligt de arbeidskost flink 
hoger in de sector van productie en distributie van elek-

triciteit en gas (66,5 euro per uur), in de financiële sector 
(62,5 euro per uur) én in het onderwijs (58,4 euro per uur).
De laagste loonkosten per uur vinden we in de hore-
ca (28,6 euro) en de sector van kunst, amusement en 
recreatie (30,9 euro). Kanttekening is wel dat deze cijfers 
beïnvloed worden door coronamaatregelen. Zo maakten 
werkgevers in de horeca in 2020 in ruime mate gebruik 
van tijdelijke werkloosheid, waardoor de arbeidskosten 
per werknemer in deze sector daalden.  (WiVi)

Een werkuur is het duurst in de elektriciteits- en gassector en het goedkoopst 
in de horeca. Arbeidskosten liggen ook hoger in grote bedrijven.

Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

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

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF

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

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?
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