
  
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)

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 

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

EXPAND YOUR HORIZONS, JOIN OUR SPACE TEAM! 

We currently have the following vacancies:

- Assembly, Integration & Testing Engineer
- Electronic Test Technician
- Optical Engineer
- Product Assurance Engineer
- Program Manager Space
-- Team Lead Mechanical
- Team Lead Electronical  

Located in Oudenaarde (East-Flanders, Belgium), we employ over 100 people and have 
extensive experience in providing customised electro-optical solutions for Defence & Space.

Working at OIP involves many opportunities to learn and to grow. Our company strives to stay at 
the forefront of technology and is constantly searching new frontiers to explore.

Whatever your technical discipline (Electronics, Embedded Software, Optical Design, 
Mechanical Design, ...) or career discipline may be; we can offer you challenging projects in an 
international working environment, together with a team of great colleagues.

Join OIP Space Instruments and get ready to experience 
an exciting future! More info: www.oipspace.be/careers 
Mail your resume to OIP Human Resources, Westerring 21, 
B-9700 Oudenaarde, Belgium or by e-mail to jobs@oip.be  

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



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!

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

www.solora.be/jobs

Ben jij de #solarhero die wij zoeken?

Service Technieker?
Project Manager?
Engineer?

Solliciteer als de bliksem! 

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.



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

ALGEMEEN DIRECTEUR (decretale graad)

Heb je interesse?
Solliciteer uiterlijk op 6 november 2022 via  
www.maldegem.be/vacature-algemeen-directeur met een recent cv, een 
motivatiebrief waarin de ervaringsvereiste uitvoerig wordt toegelicht, een kopie 
van het vereiste diploma en een bewijs goed gedrag en zeden (niet ouder dan 
3 maanden). Enkel als deze documenten ‘gunstig’ worden beoordeeld, zal je 
uitgenodigd worden voor de selectieprocedure.

Heb je vragen?
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Myra Vandekerckhove van 
Search & Selection via m.vandekerckhove@searchselection.com. 

Om Maldegem mee  
uit te bouwen tot een 
toekomstgerichte,  
waarden gedreven organisatie  
(200-tal medewerkers) zoeken  
wij een: 

Als het hoofd van het personeel van de gemeente zal de Algemeen Directeur, samen 
met het managementteam instaan voor de goede werking van de diensten van het 
lokaal bestuur en de uitvoering van het beleid. De Algemeen Directeur is eveneens de 
verbindingsfiguur tussen de organisatie en de politieke beleidsorganen en zorgt voor 
een dynamische politiek-ambtelijke samenwerking.

Aanbod
• Een voltijdse statutaire benoeming;

• Verloning volgens de decretale graad van Algemeen Directeur;

• De overname van anciënniteit, onbeperkt uit de openbare sector & relevante 
anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige. 

Voorwaarden
• Je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot een functie op niveau A;

• Je beschikt over vier jaar relevante beroepservaring, meer specifiek vier jaar 
hiërarchische leidinggevende ervaring op managementniveau in een functie met 
beleidsverantwoordelijkheid.

Volgens artikel 589 §3 komen ook kandidaten in aanmerking die voormalige titularis 
zijn van het ambt van secretaris.

De snelste weg naar een job in 
de publieke of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.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? 
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