
Melexis is an important player in advanced integrated 
semiconductor products. Our devices meet the world’s growing 
demand for greener and safer cars that are fun to drive, smarter 
appliances, modern medical devices and conscious buildings. 

Working at Melexis means working with innovative and 
passionate colleagues, plenty of challenges, versatile development 
opportunities and flexibility. With over 1,500 people in 12 countries 
on 3 continents, Melexis is rapidly growing.

For our sites in Ieper & Tessenderlo we are looking for enthusiastic 
colleagues in 

- Engineering and Quality
-	 Information	Technology
-	 	Operations	(including	Supply	Chain	 

and	Purchasing)
-	 Finance	(Tax)
- HR

Get to know us & check out our career opportunities: 
QR code + www.melexis.com/careers

BECOME PART OF OUR 
SUCCESS STORY!

Als allround technieker werk je met hydrauliek, pneumatiek en elektrische besturingen 
en het is fi jn als je een (basis)kennis hebt hiervan, maar uiteraard wordt je dit geleerd! 
Je werkzaamheden bestaan uit: • Het opstarten en bedienen van spuitgietmachines; 
• Kwaliteitscontroles uitvoeren, afvoer en afwerken van producten; • Uitvoeren van 
matrijswissels aan de productiemachines; • Programmeren van automatische robots
• Optimaliseren van het spuitgietproces en toezicht houden op het procesverloop.

FUNCTIE-EISEN: Het allerbelangrijkste is dat je plezier hebt in het vak. Je bent een 
aanpakker en je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je past in het team als je een 
positieve instelling hebt en graag wil bijdragen aan de groei van de organisatie. Daarnaast 
vindt je het leuk om de werkzaamheden op te pakken en indien je ergens minder ervaring 
mee hebt, helpen je collega's graag verder! Verder zijn de eisen in deze functie: • Technisch 
inzicht en interesse in de techniek. Ben je meer ervaren in het vak? Dan heb je een sterke 
persoonlijkheid en heb je het in je om op termijn leiding te kunnen geven over een klein 
groepje collega's; • A2/A1 in een technische richting; • Enige kennis van of interesse in 
elektrische besturing en/of hydrauliek en of pneumatiek; • Talenkennis: Nederlands.

WIJ BIEDEN: Bediendencontract van onbepaalde duur na proefperiode met mooie 
verloning volgens ervaring en kennis, met maaltijdcheques • Tijdregeling: voltijds
• Dienstregeling: te bespreken • Wij bieden een aangename werksfeer binnen een mooi 
groeiend bedrijf dankzij een sterk team, een degelijke opleiding in ons bedrijf, een hoge 
graad van zelfstandigheid bij het uitoefenen van uw functie en een degelijke verloning.
• Bereikbaarheid: bedrijf gelegen op de industriezone langs de N36.

PLAATS TEWERKSTELLING: Ambachtenstraat 50, 8870 Izegem

SOLLICITEREN:
JUNGBECKER nv | AMBACHTENSTRAAT 50, 8870 IZEGEM

E-mail t.a.v Dhr. Vandekeere Koen - info@jungbecker.be

De fi rma Jungbecker Izegem maakt deel uit van de Duitse multinational Jungbecker 
Gmbh met afdelingen o.a. in Duitsland, België, Maleisië en Litouwen. Wij zijn reeds 
35 jaar succesvol in het spuitgieten van kunststofproducten en onderdelen voor 
onze internationale klanten. Je werkt met moderne, geheel geautomatiseerde 
kunststofspuitgietmachines met een sluitkracht van 25 tot 250 ton! Wij zoeken m/v:

TECHNIEKER MET DOORGROEIMOGELIJKHEDEN (IZEGEM)

WWW.JUNGBECKER.BE

Deze week: 
auto & transport

AUTO & 
TRANSPORT

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

Magazijnier meest gevraagde functie in transport
Van alle functies in logistiek, transport en aankoop is de magazijnier diegene met de meeste vacatures. Al doen chauffeurs het 
eveneens erg goed: van vrachtwagen- tot heftruckchauffeur. Maar ook logistieke bediendefuncties worden druk gezocht.

Dat blijkt uit een analyse van Jobat op basis 
van de meest gepubliceerde vacatures rond 
functies in logistiek, transport en aankoop, en 
dat in de laatste twaalf maanden. De maga-
zijnier is dan wel een topfunctie, hij is breed 
opgevat. Zo vallen ook de orderpicker en lader- 
losser onder deze noemer. Magazijnier blijkt 
overigens ook de meest uitgevoerde studen-
tenjob, volgens eerder onderzoek van Rand-
stad.

Daarnaast duiken er in de functie top 20 van 
Jobat maar liefst vier chauffeurfuncties op, 
wat de chauffeur evengoed een topfunctie 
maakt in transport en logistiek. Andere klas-
sieke knelpuntjobs zijn de logistieke manager 
(op 5), de dispatcher (op 10) en de expediteur 
(op 12). Ook administratieve functies (op 7) zijn 
van tel.
Omdat naast transport en logistiek deze ca-
tegorie ook aankoopfuncties telt, duiken ook 
de aankoper (op 8) en aankoopmanager (17) 
op in de lijst. Naast specifieke functies als de 
kraanbediener (op 15) en de douanedeclarant 
(op 18). Vallen net uit onze top 20: de verhui-
zer, de loods, de opzichter trein, tram & bus, de 
trein- en trambestuurder en de baggerwerker.

 (WiVi)

Meest gevraagde functies in transport, 
logistiek & aankoop

1 Magazijnier, orderpicker, lader-losser 19,6%
2 Vrachtwagenchauffeur 17,1%
3 Magazijnbeheerder 12,7%
4 Heftruckchauffeur 10,3%
5 Logistiek manager 6,3%
6 Planner, stock & inventory 6,1%
7 Administratie logistiek 4,8%
8 Aankoper 4,6%
9 Chauffeur 3,8%
10 Dispatcher 2,7%
11 Supply chain medewerker 2,6%
12 Expeditie bediende / bevrachter 2,4%
13 Postbezorging en koerierdiensten 2,1%
14 Autobuschauffeur 1,0%
15 Bediener kraan 0,8%
16 Facility manager 0,8%
17 Aankoop manager 0,6%
18 Douanedeclarant 0,5%
19 Bedeler brief- en drukwerken 0,3%
20 Fleet manager 0,2%

Bron: Jobat 2021-2022, percentage ten opzichte van alle functies 
in logistiek, transport en aankoop



Takenpakket & profiel
Je bent een inspirerende, verbindende en ambitieuze lei-
der met een gedegen visie op het welzijns- en jeugdbeleid. 
• Vanuit coachend leiderschap coör dineer je de algemene 
werking op organisatorisch, inhoudelijk en beleidsmatig 
vlak. • Jij erkent de verschillen, bevordert de eenheid en 
benut de kwaliteiten. • We willen onder jouw leiding verder  
blijven groeieen als lerende organisatie waarbinnen je  
samenwerking en innovatief denken stimuleert.  
• Jouw masterdiploma combineer je met minimum  
5 jaar ervaring in een beleidsmatige en/of leidinggeven-
de functie.

Aanbod
Wij bieden een contract onbepaalde duur met een 
 aantrekkelijke verloning en tal van voordelen: maaltijd-
cheques, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpij-
ler, eco cheques, telewerk, extra verlofdagen,…

Solliciteren?
Verstuur je cv, motivatiebrief &  
het sollicitatieformulier ten 
laatste op 04/12/2022 naar: 
hr@votjeugdhulp.be

of

VOT t.a.v. Evy Huys
Poperingseweg 30
8900 Ieper

Meer info
over de voorwaarden, 
aanbod & volledige vacature op:
www.votjeugdhulp.be/vacatures

VOT is een welzijnsvereniging actief in de bijzondere jeugdzorg en  
opvoedingsondersteuning. We zijn een sterke en innovatie-
ve speler in de integrale jeugdhulp in de Weshoek met een 
zeer gedifferentieerd aanbod op maat. Onze meer dan 100 ge-
motiveerde medewerkers staan dag in dag uit klaar voor 
onze jongeren en gezinnen. Hoe omschrijf je VOT in een  
notendop? Professionaliteit met een hart. Of met een “herte” zoals 
we hier in Ieper zeggen.
Momenteel zijn we op zoek naar een:

DIRECTEUR (m/v/x)

Wij zoeken een gemotiveerd en gedreven technisch productie assistent met hands-on 
mentaliteit, die zelfstandig kan werken en initiatief neemt. Je bent een sterke persoonlijkheid 
en je wordt opgeleid tot de rechterhand van de productie manager. Samen met de productie 
manager sta je mee in voor de installatie, het onderhoud en het herstel van het machinepark. 
Je voert allround elektriciteits- en mechanische werken uit aan machines en randapparatuur. 
Dit is zowel preventief onderhoud als inspringen bij technische storingen. Je werkt met 
hydrauliek, pneumatiek en elektrische besturingen. Je werkzaamheden bestaan eveneens 
uit: • Het opstarten en bedienen van spuitgietmachines; • Uitvoeren van matrijswissels aan 
de productiemachines; • Optimaliseren/automatiseren van het spuitgietproces en toezicht 
houden op het procesverloop; • Contacten met leveranciers.

VERWACHT: Je hebt een A1 of A2 technisch diploma of een gelijkwaardige kennis door 
ervaring. Bijv. voorkeur uit elektrische, mechanische of elektromechanische richting.
• Je hebt reeds een eerste werkervaring in elektrisch en mechanisch onderhoud en/of her-
stellingswerken; • Je hebt oog voor detail en kunt e�  ciënt en georganiseerd werken; • Je bent 
leergierig en gedreven; • Kennis van kunststo� en is een voordeel, maar geen must; • Je bent 
kwaliteitsbewust en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel • Talenkennis: Nederlands.

WIJ BIEDEN: Bediendencontract van onbepaalde duur na proefperiode met mooie 
verloning volgens ervaring en kennis, met maaltijdcheques • Tijdregeling: voltijds
• Dienstregeling: dagwerk. • Voor een gemotiveerde en gepassioneerde kandidaat bieden 
wij mooie doorgroeimogelijkheden naar een functie op hoog niveau . Je komt in elk geval 
terecht in een gevarieerd en ervaren team waar je veel kan bijleren. Er heerst een fi jne 
werksfeer en de productie ruimte is groot, proper en vooral veilig. • Bereikbaarheid: bedrijf 
gelegen op de industriezone langs de N36.

PLAATS TEWERKSTELLING: Ambachtenstraat 50, 8870 Izegem

SOLLICITEREN:
JUNGBECKER nv | AMBACHTENSTRAAT 50, 8870 IZEGEM

E-mail t.a.v Dhr. Vandekeere Koen - info@jungbecker.be

De fi rma Jungbecker Izegem maakt deel uit van de Duitse multinational Jungbecker 
Gmbh met afdelingen o.a. in Duitsland, België, Maleisië en Litouwen. Wij zijn reeds 
35 jaar succesvol in het spuitgieten van kunststofproducten en onderdelen voor 
onze internationale klanten. Je werkt met moderne, geheel geautomatiseerde 
kunststofspuitgietmachines met een sluitkracht van 25 tot 250 ton! Wij zoeken m/v:

PRODUCTIE ASSISTENT
RECHTERHAND VAN PRODUCTIE MANAGER (IZEGEM)

WWW.JUNGBECKER.BE

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

Wij zoeken voor de vestiging te Roeselare:

1 FIELD OPERATOR
Unitank Tankstorage Belgium, die zich specifiek toelegt 
als service provider in België voor het lossen, laden en 
opslaan van petroleumproducten. 
Functieomschrijving:
•  Lossen van boten, onderhouden van het nieuw 

depot, toezicht op het beladingspark, kwantiteits-  en 
kwaliteitscontrole op de petroleumproducten

•  Naast het technisch (mechanisch & electrisch) aspect, 
vervult u eveneens een aantal administratieve taken.

Profiel:
•  U genoot  een technische opleiding  of hebt gelijk-

waardige kennis door ervaring.

•  U bent gemotiveerd om bij te leren en zelfstandig te 
werken.

Ons aanbod:
•  U krijgt een degelijk loon volgens de barema’s
•  U hebt een afwisselende, verantwoordelijke job in een 

toekomstgericht bedrijf.
Aard job: 
• Vaste job, variabele uren
Adres tewerkstelling:
•  Unitank Tankstorage Belgium NV, Regenbeekstraat 60 

– 8800 Rumbeke (Roeselare)
Sollicitaties:
•  Gelieve uw CV en motivatiebrief 

via mail te versturen naar: 
martin.coene@uniitank.be

CGG Brussel zoekt een 
LEIDINGGEVENDE VOOR 
HET MULTIDISCIPLINAIR 

VOLWASSENENTEAM
Je beschikt over een bachelor of master in de 
menswetenschappen, ervaring in 
de geestelijke gezondheidszorg. 
Voltijds contract onbepaalde duur. 
Brief en CV voor 1/12/22 richten 
aan ann.geets@cgg-brussel.be, 
info: 02/247.61.50.

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



Wij zoeken dringend 30 nieuwe 
VAB-wegenwachters & chauffeurs
Als VAB-wegenwachter en chauffeur kan je 7 dagen werken 
en heb je daarna 7 dagen vrij*.  Een job in eigen regio, goede 
voorwaarden en fi jne collega’s krijg je er nog eens bovenop!

Solliciteer via jobs.vab.be
* Ook een vijfdagenweek van maandag tot vrijdag is mogelijk.

m | v | x

7 dagen alle 
klanten mobiel, 
7 dagen zelf 
in het wiel!

HR MANAGER (Ref. 112507)

“hands on” ma/ba met KMO-spirit  
Je wordt de centrale spilfi guur voor de verdere opbouw van een geëngageerd team. Bij aanvang 
zal je vooral actief zijn op vlak van personeelswerving en -opstart om vervolgens het volledige 
HR-management uit te bouwen: • in-, uit- en doorstroombeleid • coördinatie van de opleidingen 
• coaching en ondersteuning van het managementteam • werknemersoverleg en -opvolging
• sociale administratie i.s.m. sociaal secretariaat • contacten met externe partijen: uitzendkantoren, 
preventiediensten, vakbonden,  … • HR-projecten. Je zal deel uit maken van het managementteam 
en rechtstreeks aan de CEO rapporteren.

Profi el: • hogere opleiding en relevante HR-ervaring in een productie-omgeving • autonome en 
ondernemende spirit • communicatief en overtuigend in de omgang

Aanbod: • een “hands on” functie waarin je deel uit zal maken van een professioneel mana-
gementteam • de uitdaging om mee te bouwen aan een nieuwe fabrieksomgeving • een onder-
nemend team met een pioniersspirit • een solide werkgever die fors investeert in een up-to-date 
machinepark • een groeibedrijf dankzij talrijke afzetcontracten met toonaangevende retailers en 

foodservicebedrijven • een uitstekend salarispakket + diverse voordelen + representatieve 
bedrijfswagen.

GLOBALFRIES bv, gevestigd in VLETEREN, geeft een 
nieuwe impuls met forse investeringen aan een perfor-
mante productieonderneming. Met een nieuw team van 
een 70-tal medewerkers ambiëren wij voor het eerste 
jaar een productie van 60 000 ton frieten bestemd voor 
de retail (private label) en de foodservice. Op korte ter-
mijn wensen over te gaan tot de aanwerving van een

FOR REAL POTATO LOVERS

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

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

Interesse? Richt je kandidatuur naar o�  ce@verdonckbv.be 
Ontdek al onze vacatures bij Globalfries.

Check www.globalfries.be/jobs/

In nauwe samenwerking met onze 
Marketingmanager ben je verantwoordelijk 
voor: 
•  Het begeleiden van klanten in  

spel en event
•   Instaan voor de communicatie zowel 

print als digtaal
•   Het uitwerken van speciale acties zoals 

unieke entertainment games, horeca 
specials en zo veel meer

•  Opvolging van mailverkeer 
•  Mail en sms campagnes opmaken 
•  Klantenanalyses opmaken 
•  Eventondersteuning aanbieden 
•  Agenda beheer 
•  Basis ontwerpen opmaken voor horeca 

en spel
•  Algemene ondersteuning van de 

operationele activiteiten

Contact
lonen@belcasinos.com

Wat bieden wij u : 
• Opleiding en training op de werkvloer
•  Een unieke bedrijfscultuur met 

gemotiveerde collega’s die er samen 
willen voor gaan

•  Een plaats waar ondernemerschap, 
klantgerichtheid en creativiteit centraal 
in ons denken zit

• Ruimte om je verder te ontplooien
• Maandloon, maaltijdcheques 
•  Tekenpremie bij beantwoorden aan de 

gestelde voorwaarden
Wat zijn de functievereisten : 
•	 Kennis	grafische	vormgeving
•  Goede kennis van het Nederlands, 

Frans en Engels 
U bent:
• Vriendelijk van natuur
• Een team player 
• Flexibel 
• Bereid tot weekendwerk en avondwerk

Marketingmedewerker

Het Casino Middelkerke 
zoekt voor zijn 

vernieuwde speelzaal 
een

gr
ou

p

Design  -  Engineering  -  Management

Hubert d’Ydewallestraat 100, 8730 Beernem

Neem contact op met Els Maenhout via 050/11 37 00 voor meer
informatie over deze vacatures. Bekijk ook onze website op

https://www.demagroup.be/jobs/

WIJ WERVEN AAN

DEMA Group is een engineeringsbureau 
werkzaam in diverse industriële sectoren

Kom jij ons team versterken?
 Openstaande vacatures:
 • All-Round project engineer
 • Project engineer E&I

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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