
Drink it
& do IT

Welkom bij VERA, een autonoom provinciebedrijf met zo’n 55 toffe 
en enthousiaste medewerkers. Samen ondersteunen we de 
gemeenten, OCMW’s, politie- en brandweerzones en publieke 
organisaties in heel Vlaams-Brabant bij ICT, digitalisering en 
e-government. Ons kantoor is gelegen in de mooie Remytoren 
in Wijgmaal.

 HR verantwoordelijke
 Projectcoödinator   
Digitale Transformatie

 IT-beheerder
 IT support medewerker

Zin om erin te vliegen als

Solliciteren kan tot en met 
woensdag 9 november

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)



Solliciteer nu via  
delijn.be/chauffeur

Beweeg mee naar minder CO2

Later neem ik het stuur over 
richting minder CO2.

Nu is het eerst aan jou. 

Kom ook werken als chauffeur in Leuven of de 
Vlaamse Rand. 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.

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.

openingszin?

Op zoek naar
de perfecte

Ook op zoek naar de perfecte match?
Ga naar jobat.be en vind de job waar jij 
écht gelukkig van wordt.

Fijne eerste 
werkdag!

Vind jouw klik 
op jobat.be



Interesse? Stuur je cv + brief naar:
personeelsdienst@hoeilaart.be
of via hoeilaart.be/sollicitatieformulier
of per afgifte aan of per post: 
Gemeentebestuur Hoeilaart, t.a.v. 
Personeelsdienst, 
Jan van Ruusbroecpark z/n, Jan van Ruusbroecpark z/n, 
1560 Hoeilaart.

LOKAAL BESTUUR HOEILAART WERFT AAN! Voor de afdeling Mens, die de diensten WZC Hof ten 
Doenberghe, DVC De Wijnstok, sociale zaken, welzijnsbeleid en kinderdagverblijf omvat, zoeken wij:

Zorgkundigen/Verzorgenden WZC 

Maatschappelijk assistent sociale dienst 

Op zoek naar 
een job met pit?

www.overijse.be/jobs

Wij zoeken voor de sociale dienst: 

• Je begeleidt cliënten bij hun 
integratie in en participatie aan 
het maatschappelijke leven.

• Je volgt asielprocedures op, regelt psychosociale 
hulp of helpt bij schuldhulpverlening.

• Je volgt asielprocedures op, regelt psychosociale • Je volgt asielprocedures op, regelt psychosociale 

Vragen? Contacteer de Personeelsdienst 
op 02 785 33 44 of via personeelsdienst@overijse.be. 
Meer info? Kijk voor de volledige job- en profi el-
beschrijving, de voorwaarden en de selectieprocedure 
op www.overijse.be/jobs. Solliciteren voor deze functie 
kan tot en met 31 oktober 2022.

een maatschappelijk 
werker

“Ik heb een gevarieerde job met een 
maatschappelijke meerwaarde. 
Ik vind het mooi om mijn cliënten te zien 
groeien en kan hen kansen geven.”

HARM SANTERMANS 
MAATSCHAPPELIJK
WERKER SOCIALE DIENST 

www.overijse.be/jobs

“De 1e positieve indruk, 
daar zorg jij voor! 
Een warm onthaal bieden, 
staat hierbij centraal.”

HARM SANTERMANS
MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT 
SOCIALE DIENST OCMW

Wij zoeken:

Op zoek naar 
een job met pit?

“De 1e positieve indruk, 
daar zorg jij voor! 
Een warm onthaal bieden, 
staat hierbij centraal.”

HARM SANTERMANS
MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT 
SOCIALE DIENST OCMW

“De 1e positieve indruk, 
daar zorg jij voor! 
Een warm onthaal bieden, 
staat hierbij centraal.”

HARM SANTERMANS
MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT 
SOCIALE DIENST OCMW

Vragen? Contacteer de Personeelsdienst op 
02 785 33 44 of via personeelsdienst@overijse.be. 

Meer info? Kijk voor de volledige job- en profi el-
beschrijving, de voorwaarden en de selectie procedure 
op www.overijse.be/jobs. 
Solliciteren kan tot en met 31 oktober 2022.

een opnameverantwoordelijke  
• Je beheert en coördineert 

de opnameaanvragen. 
• Je volgt het opnamebeleid 

op en geeft het mee vorm.
• Je biedt ondersteuning aan 

de bewoner en zijn netwerk.

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.


	NB_NBVLE_220917_001_121202001
	NB_NBVLE_220917_002_121202002
	NB_NBVLE_220917_003_121202003

