
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)

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.

De RVA is verantwoordelijk voor domeinen 

als werkloosheid, loopbaanonderbreking en 

tijdskrediet.

Als medewerker van het contactcenter 

beantwoord je de vragen die burgers 

en werkgevers hierover hebben, 

help je hen bij het gebruik van online 

overheidstoepassingen, licht je wetgeving 

en procedures toe …

Interesse? Solliciteer tot 31 oktober 
op werkenvoor.be

De Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening (RVA) 
zoekt

60 medewerkers voor
het contactcenter (m/v/x)
Brussel of Dendermonde



MANAGER ALARMCENTRALE  
PECHVERHELPING EN REISBIJSTAND
Generalist met voldoende affiniteit en interesse in automotive, 
mobiliteit, telematica, moderne communicatietechnieken (Ref. 2022/2099)

Ben je gepassioneerd door deze functie?
Voor de volledige functiebeschrijving en een snelle behandeling van je kandidatuur 
reageer je via www.auli.be.

• De VAB Bijstand organisatie zit in een transitie, op weg naar een meer gepersonaliseerde 
klantervaring waarin data, digitalisering en procesvereenvoudiging onze medewerkers meer 
gaan ondersteunen. Als hoofd van de VAB Alarmcentrale maak je deel uit van een transversaal 
team dat deze strategische transformatie implementeert.

• Je organisatie omvat de afdelingen binnenland (België), buitenland (rest van de wereld), 
dispatching en de vervangwagenservice. In totaal stuur je een 150-tal medewerkers aan. Dat 
varieert naargelang de seizoensgebondenheid. 

• Binnen de centrale stuur je een team van ervaren afdelingsverantwoordelijken en teamcoaches 
aan en zorg je ervoor dat de servicelevels gehaald worden. Hierbij primeert de kwaliteit van de 
dienstverlening en de attitude om klanten in een noodsituatie te helpen.

• Omdat jouw dispatching teams de expertwegenwachters aansturen werk je zeer intens 
samen met het management en de lokale regiochefs van die afdeling. Uiteraard werk je 
ook nauw samen met de commerciële, financiële en administratieve teams en stuur je 
processen aan over de verschillende afdelingen heen. 

Zeg je VAB Bijstand dan zeg je pechverhelping en reisbijstand 
wereldwijd, 365 dagen per jaar, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Elke 
dag rekenen meer dan 3 miljoen klanten op ons voor mobiliteit en 
zekerheid onderweg. Dat is onze missie.

Om die dienstverlening te borgen heeft VAB een permanent 
bemande alarmcentrale in Zwijndrecht en voor het Belgisch 
grondgebied meer dan 330 eigen wegenwachters op de baan. 

Je maakt deel uit van een dynamische en sterk groeiende 
organisatie met veel expertise en knowhow, waar klanten en 
medewerkers centraal staan. We hebben pakken energie en dat 
werkt aanstekelijk. We zijn doeners, we laten het vooruitgaan, 
letterlijk en figuurlijk. Binnen deze uitdagende omgeving zijn we 
op zoek naar een:

SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

Fiscalist, jurist, teamcoördinator: we werven 
verschillende profielen aan! 

We bieden: een moderne en innovatieve 
organisatie, zinvolle jobs, stimulerende uitdagingen, 
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, een goed 
evenwicht tussen werk en privéleven, talrijke 
ontwikkelingsmogelijkheden en vele andere 
voordelen.

Solliciteer op 
fiscaliteit.brussels/nl/jobs

Bijdragen aan de ontwikkeling van 
Brussel spreekt je aan?

Kom dan bij Brussel Fiscaliteit!

MEER INFO?
Mail naar personeelsdienst@bierbeek.be of neem contact op met het diensthoofd 
Algemene Zaken via sarah.graus@bierbeek.be of 016 46 87 83.

HR-verantwoordelijke 
voltijds - niveau B1-B3 - statutair - met aanleg van een wervingsreserve van 1 jaar

FUNCTIE: Als HR-verantwoordelijke vorm je samen met een administratief medewerker 
de personeelsdienst voor het lokaal bestuur Bierbeek (gemeente én OCMW). Samen 
staan jullie in voor de algemene personeels- en loonadministratie en zijn jullie het 
eerste aanspreekpunt voor individuele personeelsvragen. Daarnaast ondersteun je het 
diensthoofd Algemene Zaken, de Algemeen Directeur en de werkgroep personeel bij het 
uitbouwen van een toekomstgericht HR-beleid.

PROFIEL: • Min. bachelordiploma of gelijkwaardig (als je dat niet hebt, moet je slagen 
voor een niveau- of capaciteitstest) • Relevante beroepservaring is een pluspunt 
• Enthousiast, gedreven, integer en mensgericht • Planmatig, gestructureerd en 
zelfstandig werken • Teamspeler

AANBOD: • Voltijdse statutaire betrekking (38/38) • Verloning volgens barema B1-B3 
(relevante ervaring wordt overgenomen) • Aantrekkelijk verlofstelsel (35 verlofdagen) 
• Flexibel uurrooster met volledige glijtijd, rekening houdend met permanentie op de 
dienst • Mogelijkheid tot telewerk • Maaltijdcheques van € 8 per dag • Ecocheques 
• Hospitalisatieverzekering • Ruime opleidingskansen

INTERESSE? Bezorg ten laatste op 21 november 2022 je sollicitatiebrief, samen met je 
cv en een kopie van het gevraagde diploma.
Online: www.bierbeek.be/aanwerving. 
Via e-mail: personeelsdienst@bierbeek.be
Per post: Het college van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek

Gemeente & OCMW Bierbeek zijn momenteel op zoek naar een:

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



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

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.

Garage Freddy Willems bvba

Als klein familiaal bedrijf staan we sinds 1984 garant voor 
service aan personen-, bestel- en vrachtwagen.

BEN JIJ DE (WO)MAN-KRACHT 
DIE WIJ ZOEKEN? 
(electro)- mechanieker
We bieden een contract onbepaalde duur en een 
aantrekkelijk salaris.

Steenweg op Vilvoorde 350, 1745 Opwijk
Email: info@freddywillems.be of tel : 052/35.87.72

Machine 

Automation 

Engineer

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



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

POM Vlaams-Brabant zoekt 

EXPERT ONTWIKKELING  
EN VASTGOED 
De Expert Ontwikkeling en Vastgoed (A4) combineert enerzijds het sturend  
opvolgen van de bedrijventerreinontwikkelingstrajecten met anderzijds het  
aanleveren van specifieke bouwkundige en vastgoedgerelateerde knowhow  
in de  ontwikkelingstrajecten.

Vereisten
• Je beschikt over een ingenieursdiploma of een master met vastgoedopleiding of 

ruimtelijke planning;
• Je kan minstens 4 jaar relevante ervaring aantonen. 

Aanbod
• Een contractuele tewerkstelling niveau A4 met valorisatie van de relevant bevonden 

anciënniteit;
• Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering.

Solliciteren
• Zich kandidaat stellen kan enkel met het verplichte sollicitatieformulier, je 

motivatiebrief en een kopie van je diploma. Alle documenten dienen uiterlijk 
op 6 november 2022 bezorgd te worden via info@pomvlaamsbrabant.be of via 
aangetekende brief (postdatum geldt als bewijs) naar POM Vlaams-Brabant,  
Liesbet Pauwels, p/a Provincieplein 1 te 3010 Leuven.

• Het verplichte sollicitatieformulier vind je op de website www.pomvlaamsbrabant.be

Meer informatie
Op www.pomvlaamsbrabant.be vind je alle informatie over deze functie en lees je  
meer over de wervingsprocedure van de aanwerving. 
Liesbet Pauwels - 016 26 71 93 -  liesbet.pauwels@pomvlaamsbrabant.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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