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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.

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)



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

Groep Ubuntu is een sociale netwerkorganisatie en inspireert 
en ondersteunt mensen met een beperking, mensen met een 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en maatschappelijk kwetsbare 
doelgroepen.  
 
Streef je naar betrokken medewerkers die met goesting komen 
werken? Dan ben jij misschien de enthousiaste HR-manager die we 
zoeken! Interesse? Mail dan jouw sollicitatiebrief en CV naar  
christian@dermaut.eu. We verzekeren een vertrouwelijke en vlotte 
aanpak van je kandidatuur. 

Word jij onze
nieuwe collega?

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

Zet je schouders onder 

een duurzaam afvalbeleid!

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

Parkwachter
M/V/X - niv. D1/D3 - contractueel - 30.4u/week

Administratief/
onthaal medewerker
M/V/X - niv. C1/C3 - contractueel - 38u/week

Interesse?
Lees de volledige beschrijving op ivio.be/nl/jobs



w w w . c o b e f a . b e

COBEFA bvba gevestigd in regio KORTRIJK (Komen)
is een toonaangevend Belgisch fabrikant van prefab 
betonelementen en vormt samen met COMINES STEEL een 
geïntegreerde bedrijvengroep. Dankzij een breed gamma 
aan innovatieve producten kennen wij een sterke expansie. 
Om onze internationale ambities verder te realiseren zoeken 
wij een

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

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

BUSINESS DEVELOPER DUITSLAND & NEDERLAND
ondernemend commercieel talent (ref. 115210)

Na een grondige introductie in ons productengamma zal je mee opbouwen aan de verdere 
expansie van het bedrijf. Hiertoe zal je in actief bouwen aan een netwerk van dealers/bouwstof-
handelaars en rechtstreekse afnemers (o.a. in de agrarische sector) in Duitsland & Nederland. Dit 
zal je doen door de markt verder in kaart te brengen en commerciële contacten en beurzen in de 
betre� ende regio’s op een gestructureerde wijze aanpakken. Hiertoe werk je nauw samen met 
de bedrijfsleiding en kan je rekenen op een performante technische ondersteuning.
Profi el: • autonoom en vlot communicatief persoon • relevante saleservaring in een B2B omge-
ving • a�  niteit met de Nederlandse en Duitse markt • de spirit van een proactief ondernemer 
die autonoom opportuniteiten weet te genereren • a�  niteit met de opvolging van een distribu-
tienetwerk is een pluspunt.

Aanbod: • een uitdagende functie met ruimte voor eigen inbreng en entrepreneurship • een grote 
betrokkenheid bij de strategische groeikeuzes • een cruciale commerciële managementfunctie 
• de slagkracht van een solide onderneming in combinatie met een professionele KMO-cultuur 
• talrijke commerciële troeven dankzij een sterke inzet op productontwikkeling • een competitief 

salarispakket inclusief voordelen en representatieve bedrijfswagen.

ZORGCOÖRDINATOR (Ref 130702)

Doorgroeimogelijkheid tot Directeur Zorg
In nauwe samenwerking met de algemeen directeur zal je instaan voor de operationele 
leiding: • aansturing en coaching van de 4 hoofdverpleegkundigen en een 80-tal 
medewerkers • personeelsvoorziening: planning, aanwerving, VTO-beleid, … • continue 
opvolging en verbetering van woon-, leef- en zorgcomfort • optimalisering van processen 
in nauw overleg met het samenwerkingsverband “De Hoeksteen” • centraal aanspreekpunt 
voor alle betrokken partijen: bewoners, familie, interne en externe dienstverleners, 
toeleveran ciers, …

Profi el: • master of bachelor met relevante ervaring in een zorgorganisatie • enthousiast 
peoplemanager met een brede beleidsvisie • teamplayer en oplossingsgerichte coach.

Aanbod: • een cruciale leidinggevende functie met verdere groeikansen • een performant 
personeelsteam en positief werkklimaat • een aangename werkomgeving • een professio nele 
organisatie met een innovatief beleid in ouderenzorg • een aantrekkelijk salarispakket met

diverse extralegale voordelen.

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

TEN ANKER is een recent gerenoveerd woonzorgcentrum te NIEUWPOORT met 146 woon-
gelegenheden, een kortverblijf en een DVC. Wegens interne doorgroei zoeken wij een

Volg ons op
Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

www.verdonckbv.be

WZC TEN ANKER Nieuwpoort 
investeert in de toekomst !

Interesse? Richt je kandidatuur naar o�  ce@verdonckbv.be 
Meer info? Jos Verdonck, Personeelspsycholoog,  056 53 11 80 • 059 26 76 57

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

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

Vroem! Vroem! Als kind was jij al gefascineerd door 
alles op wielen. Racen op je gocart, blokken vervoeren 
in je (denkbeeldige) vrachtwagen, speelgoed laden 
achter op je driewieler: je was er uren zoet mee. De 
meubels van mama en papa zagen serieus af. Gelukkig 
ontwikkelde je met de jaren de nodige behendigheid. 
In je truck, bestelwagen of bus: vandaag ben jij veilig 
onderweg. In binnen- en buitenland. 

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK?

Goesting in een 
topjob op de baan? 

www.asap.be/nl/jobs/chauff eur

CHECK:

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK?

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



CREATUFT nv gevestigd in KUURNE is een gespecialiseerd producent met een
wereldwijde afzetmark in het hoger segment van kamerbreed tapijt, karpetten en 
wollen tegels. Ter versterking zoeken wij een 

PLANNER PRODUCTIE & LOGISTIEK
ondernemend ma/ba met groeipotentieel (ref 128003)

Na een grondige interne opleiding door ervaren collega’s zal je mee instaan voor:
• planning en organisatie van de binnenkomende orders • bestellen van garens en 
hulpgrondsto� en ifv de voorraden • instructies voor de ploegchefs en de mede werkers 
in de afwerking • geregeld overleg met het zusterbedrijf te Veurne • logistieke organisatie 
(externe transporteurs). Kortom, je zal doorgroeien naar een cruciale functie in het 
operationeel management en rapporteert rechtstreeks aan de CEO. 
Profi el: • leergierig master of bachelor met organisatietalent • praktisch persoon met een 
proactieve “mindset” • oplossingsgericht in nauwe samenwerking met alle afdelingen
• contactvaardig en vlot in de omgang • met de ambitie om door te groeien binnen het 
bedrijf.

PLOEGCHEF
met technische interesse (ref 128002)

Na een grondige interne opleiding word je autonoom verantwoordelijk voor de goede 
werking van de latexafdeling: • organisatie van productieorders volgens instructies van de 
planningsdienst • machineopstart en -afstellingen • aansturing van de ploegmedewerkers
• continue opvolging van de productieprocessen • kwaliteitscontrole op de afgewerkte 
producten.
Profi el: • leergierig persoon met interesse voor een technische omgeving • sterk logisch 
redeneervermogen • de ambitie om autonoom een afdeling te leiden • bereid te werken 
in een tweeploegenstelsel.

Aanbod: • uitdagende spilfuncties met reële groeikansen • een stabiele organisatie en 
een dynamische teamspirit • een verticaal geïntegreerd nichebedrijf met een stevige 
fi nanciële background • een wereldwijde reputatie dankzij een uniek productengamma
• attractieve en marktconforme loonvoorwaarden + voordelen (te bespreken).

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

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

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

voor die eerste indruk?

Beetje nerveus

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

Veel geluk met
je jobinterview!

Vind jouw klik 
op jobat.be

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF

Goesting in de match 
van jouw leven? 
Goesting in de match 
van jouw leven? 

www.asap.be/nl/jobs/
werken-bij-asap

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?
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