
INTERN 
PROJECTVERANTWOORDELIJKE 

vertrouwd met de bouwsector (Ref. 125002)

In nauw overleg met de klanten zal je nieuwe projectaanvragen behandelen: analyse van 
de opdracht, bepaling van de levertermijnen, dataverwerking voor geautomatiseerde 
machine-instructies, plaatsen van bestellingen, etc. Kortom, je wordt een interne spilfiguur 
om alle orders in goede banen te leiden en te zorgen voor een vlotte organisatie van de 
leveringsafspraken. Op termijn voorzien wij reële groeiperspectieven. 

Profiel: • master of bachelor, bij voorkeur met technische background • goed ruimtelijk inzicht 
(architectuurplannen) • sterke interesse voor een productie-omgeving • vlot communicatief.

Aanbod: • een grondige interne opleiding tot expert in raamproductie • bijkomende vorming bij 
PVC-fabrikant Deceuninck • veel awisseling in uitdagende projecten • een stabiel personeels- 
team met een sterke technische knowhow • een professionele management met ruimte voor 
eigen initiatieven • een solide KMO met talrijke partnerships in de projectmarkt • een compe-

titief salarispakket + voordelen (te bespreken).

ARBO bv, gevestigd in MOESKROEN is als fabrikant 
(Deceuninck) en toeleverancier van PVC-ramen en -deuren 
vooral in West- en Oost-Vlaanderen actief. Onze klanten 
zijn enerzijds professionele vaklui en anderzijds project
ontwikkelaars en investeerders. Hiertoe beschikken 
wij over een eigen plaatsingsbedrijf. Ter opvolging wordt 
uitgekeken naar een

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

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

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

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

Shopmanager 
Kortrijk

zoekt
Eco-Shop

JE BENT: 

WIJ BIEDEN:

- een bedreven verkoper met een verzorgd voorkomen;
- geïnteresseerd in de tweedehandssector;
- stipt, correct en zelfstandig;
- behendig met pc en social media;
- bereid om te werken op zaterdag;
- meertalig (nl/fr/eng) is een pluspunt.

- Een fulltime job (38u) en marktconform loon;
- De kans om je eigen winkel uit te baten en een netwerk  

Ben je gemotiveerd om te starten als shopmanager van Eco-Shop? 

Stuur je cv en motivatie naar  ann.warnez@ecoshop.be  
Of vraag meer info op 051/21.15.31
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Jobadvertenties vind je  
zowel in dit weekend-
katern als elke werkdag 
verspreid in je krant.  
En natuurlijk op  
Jobat.be.  

De comeback van de teambuilding
Belgische werkgevers organiseren weer volop fysieke events of 
teambuildings. Al komen tijdens zulke events ook best inhoudelijke 
kwesties aan bod. 

Een hapje na de werkuren of een 
groot personeelsfeest: door het vaak 
verplichte thuiswerk was het de af-
gelopen jaren amper mogelijk. Maar 
die schade halen werkgevers in. Uit 
een rondvraag van hr-dienstengroep 
Liantis bij een duizendtal Belgische 
ondernemers blijkt dat 94,2 procent 
opnieuw volop fysieke events orga-
niseert. Eén op drie geeft zelfs aan 
dat ze hier op inzetten om het werk-
geluk bij werknemers te verhogen. 

“Teambuildings zijn ook dankbaar 
om mee naar buiten te komen als 
werkgever. Een sfeerfoto op sociale 
media zegt zoveel meer over je be-
drijfscultuur dan een uitgeschreven 
tekst”, oppert Bernd Carette, senior 
manager Liantis Consult. 

COHESIE EN CONNECTIE
Teambuildings zijn volgens hem een 
efficiënte manier om de onderlinge 
cohesie in de teams én de connectie 
met het bedrijf te versterken of nieuw 
leven in te blazen. “Maar als je echt 
aan je team wil werken, is het be-
langrijk om tijdens deze momenten 
ook inhoudelijke zaken te bespre-
ken. Zoals bedrijfsdoelstellingen of 
eventuele obstakels.”   (WiVi)

Wat maakt jouw job écht top? We horen 
het graag bij Jobat. Surf naar de enquête
op jobat.be/enquete en maak kans op 
een waardebon van 500 euro.

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE


