
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.

Directeur Servicediensten
A10m

Meer info en inschrijven 
voor het examen:

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.

jobs.farys.be
vóór 22 oktober 2022

Wij organiseren een statutair 
examen voor:  

Ontdek alle 
contractuele 
vacatures op 
jobs.farys.be

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.

Deze week: 
werken in energie

Energie 

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

Volgende week in Jobat:
extra jobs in
techniek & engineering



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

Een werkuur kost een Belgisch be-
drijf 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 min-
stens 10 werknemers.
Die arbeidskost van 40,5 euro per 
uur is een gemiddelde, dat flink kan 
verschillen. Zo ligt de arbeidskost 
flink hoger in de sector van productie 
en distributie van elektriciteit 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 vin-
den we in de horeca (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)



ZORG ONDERSTEUNERS 
GEZOCHT
STEEK JIJ 
DE HANDEN UIT 
DE MOUWEN?

Vitaz is de nieuwe naam van het fusieziekenhuis 
dat bestaat uit AZ Nikolaas en AZ Lokeren.

www.werkenbijvitaz.be



Deskundige ICT
(B1-B3 – volti jds – contractueel – onbepaalde duur)

Wil j i j  het ICT-netwerk verder helpen optimaliseren en performanter maken? 
Ben j i j  het aanspreekpunt voor ICT-vragen binnen de gemeente & het OCMW?   

Deskundige lokale economie
(B1-B3 – volti jds – contractueel – onbepaalde duur)

Zin om mee de dienstverlening aan ondernemers te versterken en de economische 
posit ie van Lochrist i  verder ui t  te bouwen? Bruis je van de ideeën over hoe je de 

handel ,  de horeca en de bedri jven nieuwe impulsen kan geven?

So l l i c i t e ren  kan  v ia  ccse lec t .p rob isgroup .be /vaca tures  doo r  j ouw cv  me t  
mo t i va t i eb r i e f  u i t e r l i j k  op  24 /10 /2022 t e  up loaden o f  doo r  deze  documen ten  
pe r  pos t  t e  s tu ren  o f  pe rsoon l i j k  t e  bezo rgen ( t egen on tvangs tbew i j s )  aan  
CC Se lec t ,  V l iegve lddree f  9 ,  1082 S in t -Agatha-Berchem.

Voor  b i jkomende in l ich t ingen kan  je  contac t  opnemen met  jobs@ccse lec t .be  
o f  02  467 35  40.  Voor  een  loons imula t ie  kan  je  te recht  b i j  de  personee lsd ienst  
van  Lochr is t i  v ia  personee lsd ienst@lochr is t i .be .  

Kom j i j  meewerken 
aan de verdere bloei 
van Lochristi?

Deskundige Huisvesting & wonen
(B1-B3 – volti jds – contractueel – onbepaalde duur)

Zorg j i j  mee voor de bewaking van de woonkwaliteit  en inventarisatie van de leegstand? 
Ben je de centrale spi l  tussen al le betrokken part i jen inzake woonbeleid?

En sta je garant voor een sterke interne communicatie met jouw col lega’s?

Deskundige mobil iteit
(B1-B3 – volti jds – contractueel – onbepaalde duur)

Ben je geboeid door mobiliteitsvraagstukken en help je graag mee aan een aangenaam, 
vei l ig en leefbaar verkeers-  en mobil i teitsplan in onze gemeente? 

Is er iemand

stapelgek op jou?

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

Profi ciat met je 
nieuwe job!

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

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
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