
werken 
voor

Zin in 
nieuwe 
vooruitzichten? 
Kom

Werken voor de federale overheid 
begint op werkenvoor.be

De federale overheid is met haar 

verschillende organisaties de grootste 

werkgever van België. 

Onze diensten voeren diverse en 

essentiële taken uit die een belangrijke 

impact hebben op ons dagelijks leven. 

Bezoek onze stand en ontdek de vele 

carrièremogelijkheden.

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

1. Managen van dagelijkse projecten en aansturen van de werfleiders (waar nodig)
2. Instaan voor eigen, complexere werken: voorbereiding, planning, technisch-inhoudelijk en financieel
3. Bezoeken van werven, deelnemen aan werfvergaderingen en planningsoverleg 
4. Onderhouden van contacten met klanten/opdrachtgevers, studiebureaus en bevoegde instanties en 

spotten van opportuniteiten
5. Samenwerken met staffuncties op het hoofdkantoor (boekhouding, QESH) in functie van rapportage 

en implementatie

Organisatie- 
en plannings-

vermogen
Pragmatisch Economisch 

denken

PROJECTMANAGER Bodemsanering Vlaanderen

Wonen in driehoek 
Brussel-Antwerpen-Luik

Goede basiskennis 
Frans

GROUP DE CLOEDT is een Belgische, familiale en groeiende onderneming, actief in de winning van granulaten, 
baggerwerkzaamheden, logistiek en de sanering en verwerking van verontreinigde bodems en sedimenten. 
DC ENVIRONMENT, dat deel uitmaakt van deze groep, is specialist in bodemsaneringsprojecten. Ze zuiveren 
verontreinigde bodems, grondwater en (bodem)lucht met de modernste technieken, zowel on- als off-site. Dankzij 
de vakkennis van de medewerkers en de expertise van de zusterbedrijven in de milieudivisie van Group De Cloedt 
is DC ENVIRONMENT gekend als een van de grootste saneerders van het land. Voor dit toekomstgerichte bedrijf, 
dat momenteel plannen voor een gloednieuw hoofdkantoor in Genk uitrolt, zijn we dringend op zoek naar een:

Werknemers:
Group De Cloedt: 350
Oudsbergen: 10
Farciennes: 20

www.groupdecloedt.be

Wat heeft DC ENVIRONMENT u concreet te bieden?

Circulaire 
economie

Firma- 
wagen

Variatie:  
60% binnen -  
40% buiten

Brede 
technologische 
uitdaging

Sterke, 
groeiende  
groep

Informeren, overleggen of solliciteren? 
Bel Eline Staelens op 089 30 55 14 of 0475 23 50 15 tijdens de 
kantooruren en op weekdagen tussen 19 en 21 u. of op zondag 
tussen 19 en 21 u.

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be
Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Aanwerving exclusief  
begeleid door 

Group: € 300 mio omzet
DC Environment: € 10 mio omzet

Overtuigings-
kracht

Ma (bio)chemie/milieu-
technologie of gelijkwaardig

Ervaring met de aanpak van 
milieugerelateerde problemen

Ervaring bij aannemer  
in grondwerken

Deze week: 
techniek & engineering

TECHNIEK &
ENGINEERING

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

Volgende week in Jobat:
auto & transport 

  
Moeten technici nog solliciteren?
Wat doe je als recruiter als je technicus zo gegeerd is dat hij of zij 
sowieso zeker is van de baan? Heeft een sollicitatiegesprek dan 
nog wel nut?

Bedrijven staan in de rij voor men-
sen met technische skills, de banen 
liggen voor het oprapen. De vraag 
is hoe recruiters hiermee omgaan tij-
dens een jobinterview. Want dat heeft 
zeker nog nut, vindt HR-expert en 
auteur van het boek Slim Interviewen 
Wim Thielemans. “Zo’n selectiege-
sprek is vooral bedoeld om elkaar 
beter te leren kennen”, stelt hij. En 
daarbij wordt met name gepeild naar 
motivatie. “Een monteur waarbij het 
allemaal niet veel uitmaakt, die geeft 
niet het gevoel dat hij of zij het werk 
ernstig neemt. Je wil ook geen tech-
nieker aanwerven die vervolgens on-
dermaats werk aflevert bij klanten.”

RONSELEN
Vandaag lijken recruiters soms ook 
eerder ronselaars die op vraag van 
werkgevers kandidaten contacteren. 

“Maar je mag dan zeker niet de 
baan beginnen verkopen”, vindt 
Thielemans. “Ga niet smeken of de 
technieker subtiel manipuleren om 
voor jou te komen werken”, stelt hij. 
“Het komt erop aan om geduldig 
vragen te stellen over de baan en 
interesse. Techniekers houden voor-
al van hun taken, maar minder van 
het gedoe daarrond. Laat hen praten 
over de inhoud van de job.”  (WiVi)



WERKEN IN BRUSSEL (4) PURPOSE EN BEDRIJFSWAARDEN

DIT IS HET VIERDE ARTIKEL IN EEN JOBAT-REEKS OVER WERKEN IN BRUSSEL. VOLGENDE WEEK: DIVERSITEIT

Zingeving staat voorop bij Brusselse werkgevers 

“We bieden een mooi loonpakket met 

extralegale voordelen aan. Toch is dat 

niet de enige drijfveer  om bij Sibelga te 

komen werken”, zegt Mieke Neyrinck. 

“Mensen hechten ook veel waarde aan 

de zingeving in onze onderneming: we 

staan ten dienste van de Brusselaar én we 

werken aan innovatie en het energieland-

schap van morgen. Mensen zijn fier om 

voor Sibelga te werken. We vatten onze 

bedrijfswaarden dan ook samen als FIER: 

Fiabiliteit (of vertrouwen), Innovatie, 

Eenheid en eRkenning. Wie bij ons aan de 

slag gaat, engageert zich ertoe die waar-

den in de praktijk te brengen.”

Net als Sibelga is ook de Gewestelijke 

Overheidsdienst Brussel heel zichtbaar 

aanwezig in de hoofdstad. Denk maar aan 

administraties als Brussel Mobiliteit en 

Brussel Huisvesting. “Wij zijn inderdaad 

heel herkenbaar”, bevestigt Mieke De 

Dobbeleer. “We zijn een overheidsdienst 

ten dienste van de burgers. Dat zorgt 

voor een gevoel van nuttigheid bij wie er 

werkt.”

“Ook wat wij doen is erg belangrijk, maar 

mensen zien ons nog te veel als ‘dé belas-

tingen’ ”, stelt Hannelise Boerjan (FOD 

Financiën) vast. “Wij zijn veel meer dan 

dat. Zonder ons zijn er geen ziekenhui-

zen, scholen of spoorwegen.”

“Leerkracht zijn is meer dan een gewone 

job”, aldus Steven Vervoort (VGC). “Het is 

een roeping. Kwalitatief onderwijs garan-

deren voor onze diverse leerlingenpopu-

latie is het gemeenschappelijke doel waar 

onze leerkrachten zich achter scharen.”

Waarden vertalen 
naar de werkvloer
DAS, specialist in rechtsbijstand, vertaalt 

de bedrijfswaarden in de manier waarop 

nieuwe werknemers worden gerekru-

teerd, schetst Matthias Brantegem. “We 

hire for mindset en een 100% match met 

die mindset is essentieel binnen onze 

structuur van zelfsturende teams. We vra-

gen onze medewerkers om actief bezig te 

zijn  met zaken zoals transparantie, ge-

lijkwaardigheid en een feedbackcultuur. 

Dat is vaak uitdagend. Er wordt ook stilge-

staan bij zichzelf: in hoeverre vertalen ze 

die zelf naar collega’s en klanten?”

Innovatie is een bedrijfswaarde die bij 

Infrabel wordt vertaald in jobinhoud, al-

dus Nico Van Wijk. “Wij realiseren heel 

innovatieve projecten, maar weinig men-

sen weten dat. We controleren de sporen 

met drones. We schaffen op één weekend 

tijd een overweg af en schuiven een fiet-

serstunnel onder de sporen. Sinds het jaar 

2000 gaan we van 386 naar 11 seinhui-

zen. Dat is het grootste technische trans- 

formatieproject van België! Daarnaast 

horen we van kandidaten dat ze veel 

belang hechten aan onze maatschappe-

lijke impact in het kader van mobiliteit 

en klimaat.” Nationaal georganiseerde 

werkgevers vertalen hun bedrijfswaarden 

ook naar de Brusselse context. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor KBC Brussels. Katrien 

Demeulenaere: “KBC Brussels heeft bin-

nen KBC Group een specifiek DNA, met 

veel aandacht voor meertaligheid, multi- 

culturaliteit en expertise om te werken in 

een omgeving die toch complexer is dan 

in Vlaanderen. Ook duurzaamheid en 

groene mobiliteit vragen hier om een spe-

cifieke vertaling.”

“Werken in Brussel schrikt sommigen 

misschien af. Respect voor een andere 

godsdienst of cultuur zijn hier heel be-

langrijk. En dat geldt ook voor begrip 

opbrengen dat iemand de taal misschien 

niet perfect machtig is. We genieten van 

de vele culturen op de werkvloer. Ook zijn 

we fier op de expertise die we kunnen bie-

den in de complexe Brusselse markt. Bij 

KBC zeggen we: ‘Als je Brussel hebt ge-

daan, ben je overal welkom.’”

“In het Nederlandstalig onderwijs in 

Brussel kan je een groot verschil ma-

ken”, weet Steven Vervoort (VGC). 

“Wij merken dat veel leerkrachten er 

net daarom voor kiezen. Alle kinderen 

meekrijgen in de klas, hoe verschil-

lend hun achtergrond of thuissituatie 

ook mag zijn, geeft veel voldoening.”

Zinvol leiderschap
“Leiderschap is steeds meer gelinkt aan 

zingeving”, stelt Johan Claes (MIVB) vast. 

“Mensen zoeken naar een zinvolle job, 

maar ook naar zinvol leiderschap. En ma-

nager zijn is geen rol, je moet het dagelijks 

bewijzen of jonge medewerkers zijn weg. 

Een titel maakt op hen niet veel indruk.”  

“Het goede voorbeeld aan de top van 

je organisatie is cruciaal”, vindt Mieke

Neyrinck (Sibelga). “Wij startten ons

leiderschapsprogramma daarom aan de 

top, alvorens het verder uit te rollen door-

heen de rest van de organisatie.”

“Bij Infrabel maakten we op vlak van lei-

derschap een echte ommezwaai”, vertelt 

Nico Van Wijk. “Vroeger kwam je in een 

leidinggevende rol terecht omwille van je 

technische expertise. Nu peilen we prio-

ritair via externe assessments naar het 

menselijke aspect. Het getuigt van onze 

inzet op leiderschap. Leidinggevenden 

kunnen bijvoorbeeld een intensief coa-

chingtraject volgen, waarna ze als interne 

coach worden ingezet elders in de organi-

satie.”

Leren doen leidinggevenden ook van 

elkaar, toont Melissa De Schuiteneer

(Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) 

met een voorbeeld aan. “Wij zetten sterk 

in op peercoaching. Zo hebben we een 

leiderschapstraject waarin de deelnemers 

samen het DNA van een leidinggevende 

in onze organisatie creëren.”

Begeleiding van mensen
Bij KBC Brussels neemt de leiding-

gevende de rol van loopbaancoach op.

Katrien Demeulenaere: “Begeleiding van 

mensen is een specifieke rol voor onze 

leidinggevenden. Elke medewerker heeft 

geregeld een progressiedialoog met diens 

leidinggevende. Ook de stappen die nodig 

zijn om door te groeien, komen daarin aan 

bod. Kan een jonge medewerker vandaag 

nergens terecht met vragen over de verde-

re loopbaan, dan vertrekt die.”

De rol van leidinggevenden kreeg tij-

dens de coronacrisis een extra dimensie, 

stelde Johan Claes (MIVB) vast. “Naast 

de managementcoaching kwam er ook 

de persoonlijke coaching bij. ‘Lukt het 

wel thuis?’, dat soort vragen. Dat was wel 

aanpassen, want je moest dat virtueel ter 

sprake brengen.”

Matthias Van Milders

Zoek je purpose of zingeving in je job? Het staat bovenaan de agenda van de Brusselse 
werkgevers die deelnemen aan ons rondetafelgesprek. In hun bedrijfswaarden spelen 
deze bedrijven en organisaties in op maatschappelijke noden. Bijzondere aandacht gaat 
daarbij ook naar leiderschap, dat steeds meer gelinkt wordt met zingeving. 

Steven Vervoort. Mieke Neyrinck.
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DEELNEMERS AAN HET PANELGESPREK
• Melissa De Schuiteneer, projectmanager organization development & coach bij 

 Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
• Mieke De Dobbeleer, coördinatrice rekrutering en selectie en loopbaancoach 

bij Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
• Nico Van Wijk, hr-manager Infrabel

• Werner Leemans, Jobat
• Matthias Brantegem, talent coach DAS

• Antonio Marcal Dos Santos Ferreira, verantwoordelijke Academie, FOD Financiën
• Katrien Demeulenaere, beleidsmedewerker KBC Brussels

• Steven Vervoort, algemeen directeur Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
• Johan Claes, employer branding & sourcing manager MIVB

• Hannelise Boerjan, employer branding specialist, FOD Financiën
 • Mieke Neyrinck, hr-manager Sibelga





Write your job in CapitalsWrite your job in Capitals

Honderden jobs in het Brussels Gewest 
liggen voor je klaar op talent.brussels 
giene ziever!

Multipharma, wie zijn wij?
Met 250 apotheken en een omzet van 500 miljoen euro is Multipharma het Met 250 apotheken en een omzet van 500 miljoen euro is Multipharma het 
grootste distributienetwerk voor geneesmiddelen in België. Om zijn missie te 
verwezenlijken, kan Multipharma rekenen op de kracht van zijn netwerk van 
250 apotheken. Onze teams worden ondersteund door specialisten op alle 
gebieden. Wat wij voor onze klanten doen is het resultaat van de vaardigheden 
en de gecoördineerde actie van meer dan 1800 medewerkers.

Om onze teams te vervolledigen, 
is Multipharma momenteel op zoek naar:

Interesse? Aarzel niet om te solliciteren via het volgende adres: 
jobs@multipharma.be
Ontdek al onze aanbiedingen op onze website: 
www.multipharma.be

General Ledger O cer
Apotheker (Brussel/Vlaanderen/Wallonië)
Apotheekassistent (Brussel/Vlaanderen/Wallonië) 
Program Manager
Payroll O cer
e-commerce Pharmacist
IT Business Partner - BIIT Business Partner - BI
Tender Specialist
IT Service Desk Analyst
Information Security & Risk O cer
IT System Engineer
Functional Analyst IT
Healthcare Politics Advisor



Become a 
Maker of Happy. 
Join TUI.
https://careers.tuigroup.com/benelux/nl/

Je houdt van uitdagingen? Je hebt een open blik?

Kom werken bij Athora Belgium, een dynamische speler 

in de levensverzekeringssector en specialist in spaar- en 

beleggingsverzekeringen. 

Je vindt er een warm, gemotiveerd en hecht team.

JOIN OUR FAMILY !

Verantw. Uitg.: Athora Belgium nv - Marsveldstraat 23 - 1050 Brussel - KBO - BTW-
nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel. Verzekeringsonderneming toegelaten onder 
codenr. 0145

Surf naar www.athora.com/be/nl/jobs 
voor onze jobaanbiedingen

WIE ZIJN WIJ?
Het Vlaams Energiebedrijf (afgekort VEB) is 
een privaat extern verzelfstandigd agent-
schap van de Vlaamse overheid. Wij hebben 
als missie om samen met onze klanten de 
klimaatdoelstellingen voor de publieke sector 
te overtreffen dankzij efficiënt energiebeheer. 

Binnen het VEB leeft een dynamische sfeer 
waar met hart en ziel wordt gewerkt om de 
gestelde doelen te bereiken. De medewer-
kers zijn de werkelijke kracht van ons bedrijf. 
Zij staan centraal en zorgen dagelijks voor 
een uitmuntende klantentevredenheid en een 
goede vibe. 
 

Wij vormen een hecht team en geven veel 
ruimte voor inspraak. Wij bieden een maxi-
male flexibiliteit in het vormgeven van je job 
en je krijgt impact op het ontwikkelen van 
producten en/of diensten.

WAT BIEDEN WIJ JOU AAN?

Extralegale 
voordelen

Je krijgt een con-
tract van onbepaal-

de duur en een 
marktconforme 

verloning met extra-
legale voordelen.

Flexabiliteit
We bieden een 

maximale flexibiliteit 
in het vormgeven 
van je job en je 

krijgt impact op het 
ontwikkelen van 
producten en/of 

diensten. Bovendien 
hanteren we flexibe-
le werktijden waarbij 
telewerk mogelijk is. 

Hospitalisatiever-
zekering

We houden onze 
medewerkers graag 
gezond. Iedereen 

geniet dan ook van 
een hospitalisatie-

verzekering. 

Groeipotentieel
Binnen het VEB is 
er veel ruimte voor 

inspraak, we nemen 
iedereen mee in 

ons proces.

Ben je op zoek naar een boeiende job in de energiesector? 
Dan ben je bij het VEB op de juiste plaats!

Voor meer informatie, kan je steeds terecht op onze 
jobsite: jobs.veb.be/nl

Elektriciteit is overal. Kun je je een wereld zonder 
elektriciteit voorstellen? Dat kunnen we niet. Logisch, het 
is onze business: bij Cebeo zijn we gespecialiseerd in de 
distributie van elektrotechnische materiaal, technische 

diensten en oplossingen voor professionele klanten. Als 
marktleider hebben we steeds meer verkooppunten en 

zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers.

WIL JIJ OOK DEEL UITMAKEN VAN ONS TEAM?
KIJK DAN ZEKER EENS OP ONZE JOBSITE:  

 
JOBS.CEBEO.BE

JOUW  
CARRIÈRE,  
OP JOUW  
MANIER



DE GEWESTELIJKE  
OVERHEIDSDIENST BRUSSEL 

Bezoek ons op 27.10 tijdens de 
‘JOB FAIR’ op BRUSSELS EXPO

WERFT AAN

www.overheidsdienst.brussels/jobs
En nog tal van andere jobs op:

BRUSSEL SYNERGIE

• 1 loodgieter  
• 1 elektricien 
• 2 logistiek medewerkers 
• 1 medewerker wagenpark

2 projectbeheerders
BRUSSEL INTERNATIONAL

BRUSSEL PLAATSELIJKE BESTUREN

1 communicatiemedewerker

Solliciteer 
via onze 
Whatsapp

BIJ ONS, 
HEEFT IEDEREEN
EEN KANS.

MAAR NIET
EENDER WIE.

BIJ DE TOP VAN  
DE GENEESKUNDE… 

EN DE GOEDE SFEER!leefmilieu
brussel
.brussels

02 775 75 75 · LEEFMILIEU.BRUSSELS

WWW.JOBS.LEEFMILIEU.BRUSSELS

LEEFMILIEU 
BRUSSEL 
zal aanwezig zijn op 

JOBFAIR BRUSSELS

Wil je werken voor het milieu 
en wil je de levenskwaliteit van de 
Brusselaars verbeteren ? 
Kom ons ontmoeten op Jobfair Brussels !

Leefmilieu Brussel is op zoek 
naar verschillende profielen: 
ingenieurs, tuiniers·sters, 
projectbeheerders·sters, 
administratieve assistenten, 
architecten, inspecteurs·trices, 
parkwachters·sters, etc.

Ontdek enkele getuigenissen 
van onze medewerkers·sters :

Werken in het UMC Sint-Pieter, betekent 
deel uitmaken van een ziekenhuis dat 
medewerkers samenbrengt die gepas-
sioneerd zijn door hun werk, of het nu gaat 
om zorgverleners, bedienden of arbeiders.

De aandacht die aan de zorg wordt besteed 
en het streven naar uitmuntendheid in 
geavanceerde geneeskunde maken ons 
ziekenhuis tot een referentie, zowel  
nationaal als internationaal.

Solliciteren is gemakkelijk!   
Stuur uw sollicitatie naar het volgende e-mailadres jobs@stpierre-bru.be 

Meer info’s www.stpierre-bru.be

Wij zijn op zoek naar nieuw talent: 

> Profielen in de zorgverlening: gediplomeerde, bachelor- of gespecial 
    iseerde verpleegkundigen, hoofdverpleegkundigen en verpleegkundi 
    gen-afdelingshoofden

> ICT-profielen: IT application Support Specialist, IT Support Engineer,  
    Program Manager, DPI, Full stack developer, IT Business Analyst, Network  
    Engineer, ICT System Engineer

> Financiële profielen: aankoper, beheerscontroller, beheersadviseurs

> Paramedische profielen: technologen in de medische beeldvorming,  
    technologen in de nucleaire geneeskunde, Laboratorium Technologen

> Administratieve profielen: programmeur, technisch-administratief 
    medewerker, RCM-medewerker 

> Medische profielen: ziekenhuisapotheker, apothekersassistent

> Technische profielen: preventieadviseur, onderhoudstechnicus voor  
    brandwerende deuren en schrijnwerk



We zijn altijd op zoek naar nieuwe profielen voor onze teams:

- Technieker of Elektricien
- IT (ontwikkeling, data, analyst en projecten)
- Communicatie & Branding (content en grafisch ontwerp)
- Juridisch (jurist of juridisch medewerker)
- Boekhouder
...en nog veel meer.

JE HOEFT GEEN CROUPIER TE ZIJN
OM BIJ GOLDEN PALACE TE

WERKEN!

CEE is de leidende innovatieve onderneming inzake 
industriële energie-efficiëntie sinds 2007. 

Als onafhankelijk partner realiseren wij energie-
optimalisaties en bijhorende emissie-reducties voor 
energie-intensieve productieprocessen, wereldwijd. 
Onze diensten concentreren zich rond R&D, Studies, 

Analyses, Piloottesten, Industriële Opschaling, Constructie, 
Opstart, Opvolging t.e.m. zelfs Financiering en Exploitatie 

van complexere industriële energie-installaties. 

Wij zoeken gepassioneerde ingenieurs om ons team 
te versterken en tegemoet te komen aan de enorme, 

wereldwijde, stijgende vraag : 

PROJECT INGENIEUR IMPLEMENTATIES 
PROJECTLEIDER IMPLEMENTATIES

Geïnteresseerd? Scan dan de QR code en stel 
je snel kandidaat voor één van de functies.

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



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:

COO 
Hands-on en resultaatgerichte go-getter
De uitdaging: • Aansturen van de day-to-daybusiness: structureren en optimaliseren van de 
operationele organisatie • Verdere professionalisering en integratie van de bedrijven • Focus 
op efficiëntieverhoging door automatisering en digitalisering • Meebouwen aan een customer 
delight-cultuur • Bewaken en verbeteren van operationele KPI’s, samen met de regiomanagers 
• Detecteren van opportuniteiten voor operational excellence en daadkrachtig acties 
implementeren • Inspireren, coachen en motiveren van medewerkers i.s.m. de regiomanagers 
• Meewerken aan vernieuwing, samen met het Centre of Excellence, en implementatie in de 
regio’s • Rapporteren aan de CEO 

De perfecte match: • Masterniveau met minstens 10 jaar relevante werkervaring • Kennis  
van en ervaring met operational excellence, customer delight en continuous improvement  
• Ervaring met changeprojecten • Krachtige communicator • Sterke businessawareness,  
zowel managerial als operationeel • Charismatische peoplemanager die kan enthousiasmeren 
om resultaten te behalen • Sterk in planning, organisatie en projectmanagement

Het aanbod: • Uitdagende 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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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.

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

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
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