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Algemeen Directeur

Bedrijfsinfo: VZW Sint Elisabeth’s Dal beheert 3 woonzorgcentra: 
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Zoutleeuw, Sint-Jozef in  
Nieuwerkerken en Betze Rust in Geetbets. Geïnspireerd door 
de Grauwzusters, bieden we in onze woonvoorzieningen tal van  
faciliteiten en diensten aan in een moderne infrastructuur met 
een eigentijds en divers woon- en zorgaanbod. Kwaliteit en  
bewonersgericht werken zijn twee belangrijke pijlers binnen 
onze werking. Wegens het geplande pensioen van de huidige  
algemeen directeur, zijn we op zoek naar een nieuwe (m/v)

Functie: • Je bent eindverantwoordelijk en staat samen met het 
directieteam in voor het dagelijkse bestuur en de algemene leiding 
van de vzw • Je faciliteert de verbinding tussen het directie- 
team en de bestuursorganen • Je streeft naar een excellente en 
kwaliteitsvolle bewonerservaring “zorg – dienstverlening – woon-
beleving”, gestoeld op een gezond financieel beleid • Je geeft 
rechtstreeks leiding en ondersteuning aan de campusverant-
woordelijken en het managementteam • Je stimuleert medewerkers 
en zorgt voor een vlotte samenwerking • Via jouw strategisch  
beleid en de implementatie ervan speel je in op de noden van de 
gebruikers en medewerkers, zodat de vzw als een relevante en 
aantrekkelijke zorgorganisatie en werkgever wordt beschouwd.

Profiel: • Je beschikt over een masterdiploma en relevante ervaring 
in een leidinggevende en coördinerende functie, bij voorkeur in 
de gezondheidssector • Je leidt met kennis, charisma en verant-
woordelijkheidszin • Je kan doelgericht coachen, delegeren en  
inspireren, dankzij sterk ontwikkelde communicatievaardigheden 

• Je treedt verbindend en inspirerend op, zowel intern als extern 
• Je bent een goede netwerker met sterke sociale en relationele 
vaardigheden • Je hebt een frisse kijk op nieuwe maatschappelijke 
vragen en/of ontwikkelingen en creëert nieuwe kansen.

Aanbod: • Een voltijdse, uitdagende functie in een representatieve 
organisatie binnen de sector met groeipotentieel (ook voor  
jezelf) • Je drukt een belangrijke stempel op de zorg in de regio, 
waarbij je wordt ondersteund en bijgestaan door de drie lokale  
directies van de campussen • Een competitief en marktconform 
verloningspakket met extralegale voordelen • Een warme en zorg- 
gerichte werkcultuur en een aangename, moderne werkomgeving. 

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Bezorg je motivatiebrief en CV per mail aan een 
lid van de Raad van Bestuur: vacature.dir@vzwsed.be 
Vragen? Contacteer kristel.colemonts@vzwsed.be 
Solliciteren kan t.e.m. 25 november 2022.

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!

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

Lachen is gezond, ook op je werk

Lachen verlicht niet alleen je men-
tale belasting. Maar het doet je her-
senen ook meer endorfine afgeven, 
het zogenaamde gelukshormoon, 
aldus Betty-Ann Heggie, auteur van 
het boek Gender Physics in Harvard 
Business Review. En dan is er nog 
de toegenomen productiviteit. “Een 
groep onderzoekers ontdekte dat 
werknemers na het zien van een ko-
mische clip 10 procent productiever 

waren dan hun tegenhangers. En 
ander onderzoek wees dan weer uit 
dat het maken van grappen op het 
werk mensen zelfs competenter doet 
lijken.” 

MOPPEN
Lachen kent dus veel voordelen, al 
zijn er ook risico’s aan verbonden. 
Zo kunnen managers die medewer-
kers plagen of schuine moppen ver-

tellen de weg vrijmaken voor slecht 
gedrag van andere medewerkers. 
“En in professionele situaties kunnen 
minderheden, zoals een vrouw bin-
nen een groep mannelijke collega’s, 
zich onder druk gezet voelen om te 
lachen om grappen die die minder-
heid vernederen. Waardoor zo’n min-
derheidscategorie bijgevolg minder 
respect krijgt.”  
           (WiVi)

Je kantoor verdient een glimlach. Diverse studies wijzen op de positieve invloed van humor op de werkplek. 
Van minder stress tot meer productiviteit.



Geïnteresseerd? Ga dan voor 26 november 2022 naar vacatures.vnz.be of
laat via de vacatureknop op onze webstek: www.vnz.be ons je motivatie weten!

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds draagt zijn ongebondenheid en streven naar een 
doeltreffende Vlaamse ziekte- en invaliditeitsverzekering hoog in het vaandel. Binnen de 
zieken fondswereld staat het VNZ bekend als één van de snelst groeiende ziekenfondsen. 
Ruim 126.000 leden ondervinden reeds onze persoonlijke en klantgerichte aanpak. Om onze 
krachtige ploeg van 154 personeelsleden te versterken, zijn wij voor de regio’s Mechelen en Lier op 
zoek naar drie gemotiveerde medewerkers (m/v)

vnz.be

DOSSIERBEHEERDER
JOUW TAKENPAKKET  na een intensieve opleidingsperiode ga je zelfstandig aan de slag en 
sta je onze leden zowel telefonisch als per mail met raad en daad bij. Je volgt nauwgezet de 
wetgeving van de ziekte- en invaliditeitsverzekering op.
• Dienst ledenbeheer (Mechelen): je verwerkt de inschrijvingen van nieuwe leden en elke 

verandering in hun situatie. Je adviseert onze leden over de best mogelijke verzekering en 
volgt alles op.

• Dienst gezondheidszorgen (Lier): je bent het aanspreekpunt voor leden, zorgverleners 
en eerstelijnscollega’s over de regelgeving geneeskundige verzorging in België en de 
aanvullende verzekering. Ook met vragen over de tussenkomst van bepaalde zorgen kan 
men bij jou terecht. 

• Dienst arbeidsongeschiktheid & uitkeringen (Lier): je beheert de dossiers van 
arbeidsongeschikte leden en kijkt alles na. Je volgt het medisch dossier op en zorgt voor de 
berekening en uitbetaling van het uitkeringsdossier.

JOUW PROFIEL je beschikt minstens over een bachelordiploma en bent vertrouwd 
met de standaard softwareprogramma’s. Als persoon ben je ordelijk, uiterst nauwkeurig, 
stressbestendig, communicatief en heel klantgericht. Je werkt op een vlot tempo en beschikt 
over voldoende verantwoordelijkheidszin en leervermogen.

MOGELIJKE EXTRA TROEVEN voldoen aan de startbaanvoorwaarde (jonger dan 26 jaar) of 
enkele jaren relevante ziekenfondservaring hebben en/of voeling hebben met de missie van 
het VNZ. 

WIJ BIEDENeen boeiende job met een grote mate van verantwoordelijkheid binnen een gedreven 
en kameraadschappelijke ploeg. Het voltijds contract is voor onbepaalde duur en extralegale 
voordelen, zoals maaltijd- en ecocheques, een sterke groeps- en hospitalisatieverzekering, 
worden binnen het loonpakket voorzien.

De kennismaking: Woon- en zorgcentrum Aalmoezenier Cuypers vzw is een zorgvoorziening 
in Stabroek. Een huis waar ouderen en familie altijd welkom zijn. Aalmoezenier Cuypers draagt 
met zijn team van zorgtoppers elke dag bij aan de kwaliteit van leven van 92 ouderen in het 
woon- en zorgcentrum, het centrum voor kortverblijf en de 41 assistentiewoningen. Woon- en 
zorgcentrum Aalmoezenier Cuypers werkt neutraal en ongebonden. Duurzaamheid en openheid 
zijn twee speerpunten die het bestuursorgaan hoog in het vaandel draagt.

DIRECTEUR  
Woon- en zorgcentrum
De uitdaging: • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van de kwaliteit 
van het leef-, woon- en zorggebeuren • Je verzorgt de contacten met bewoners, familieleden 
en externen • Je vertegenwoordigt het woon- en zorgcentrum en bouwt duurzame 
samenwerkingen op • Je zet continu in op kwaliteit en innovatie • Je staat in voor het 
medewerkersbeleid, de werkorganisatie en de budgetopvolging • Je ontwikkelt mee de 
strategische visie op langere termijn • Je rapporteert aan het bestuursorgaan

De perfecte match: • Masterdiploma in een (para)medisch-sociale richting of gelijkwaardig 
door ervaring • Min. 5 jaar relevante ervaring •  Kennis van het Tubbe-model is een plus  
• Proactief en innovatief • Je kan delegeren, motiveren en aansturen • Je kiest voor zorg op 
mensenmaat • Je hebt kennis van financiële modellen in de zorg

Het aanbod: • Een uitdagende en gevarieerde directiefunctie waar je zelf mee richting aan 
kan geven, bij voorkeur voltijds • Een competitief loon met extralegale voordelen 

 www.aalmoezeniercuyperswzc.be

Meer info? Contacteer Sofie Valkeners op 0495 81 20 30              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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voor regio Antwerpen en Kempen, een commercieel 
ondernemend talent die nieuwe opportuniteiten weet te 
creëren.

Aanbod:
-  Marktcompetitief loon met extralegale voordelen o.a. 

bedrijfswagen, tankkaart, netto vergoeding, laptop,  
telefoon,…

-  Werken met ambachtelijke regionale producten
-  Meewerken aan een groeiverhaal binnen een familiebedrijf

Interesse: Mail uw uitgebreid cv en motivatie naar 
johan.verheyen@koffie-verheyen.be

Wij zoeken een 
DYNAMISCHE VERKOPER/CHAUFFEUR

Goesting in de match 
van jouw leven? 
Goesting in de match 
van jouw leven? 

www.asap.be/nl/jobs/
werken-bij-asap

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF

Ook op zoek naar de perfecte match?
Ga naar jobat.be en vind de job waar jij 
écht gelukkig van wordt.

Fijne eerste
werkdag!

Vind jouw klik 
op jobat.be

openingszin?

Op zoek naar

de perfecte



LONZA is een wereldwijd bedrijf met hoofd-
kantoor in Basel (Zwitserland) dat levert aan de 
farma ceutische en biotechnologische markten 
en de markt voor specialistische ingrediënten. 
Sinds juli 2017 maakt ook CAPSUGEL (Bornem) 
deel uit van LONZA. CAPSUGEL levert de cap-
sules vanuit zijn 11 productievestigingen 
wereld wijd. In Bornem specialiseert CAPSUGEL
zich in de fabri catie van lege gelatinecapsules. 
Door een vol continu productie proces, met tien-
tallen pro ductie  lijnen, worden dage lijks miljoe-
nen capsules klantspecifi ek gepro duceerd en 
bedrukt met logo’s of tekst. Bovendien bevindt 
zich in Bornem de globale R&D- afdeling van 
LONZA. In dit Center of Excellence ontwikkelt, 
bouwt, test en verbetert een team van hoogop-
geleide mede werkers innovatieve machines en 
proces installaties. Deze machines worden zo-
wel voor de productie en de verwerking van 
capsules ingezet als voor het aanmaken van 
farmaceutische formu laties in specifi eke 
doserings      vormen. Wegens sterke groei, zijn we 
op zoek naar een gemotiveerde collega:

www.lonza.com

16.000 medewerkers 
wereldwijd

1897

Bornem

50 productie- en 
R&D-facilities, 
waaronder 

AutoCAD
en/of EPLAN

PROJECT ENGINEER
Functie en verantwoordelijkheden

1. Zelfstandige opvolging van verschillende projecten: scope, design, bestellingen, installatie & opvolging, indienstname
2. Contacteren van leveranciers, bestellen van materialen en aansturen van de ‘interne’ werf, superviseren van de 

contractoren
3. Modificeren van bestaande machines en implementeren van nieuwe installaties
4. Studiewerk in functie van investeringen

Gewenste kwalifi caties

Omgaan
met

verandering
Pragmatisch Sociaal

vaardig Nauwkeurig

Wat heeft LONZA u concreet te bieden?

Ba/Ma
elektromechanica

Hoog technologische 
productie omgeving

Boeiende
hightech functies

Innovatief
internationaal bedrijf

Goede work-lifebalance: 
40 verlofdagen,
glijdende uren 

Extralegale 
voordelen

Carrière-
ontwikkeling

Focus op projectmatig werken

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

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

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Peter Vleeschouwers op 089 30 55 11 of 0479 29 74 75 
op zaterdag tussen 10 en 12 u., zondag tussen 18 en 20 u., 
tijdens de kantooruren en ‘s avonds tussen 19 en 20 u.

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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De kennismaking: Het familiebedrijf Loggere bestaat sinds 1954 en is totaalinrichter van 
sanitaire en vestiaire ruimtes. Ze zijn actief in Nederland, Belgi… en Frankrijk en tellen een 
dertigtal medewerkers. Door de jaren heen zijn ze uitgegroeid tot d« specialist in de inrichting 
van vestiaire en sanitaire ruimtes. Ze rekenen o.a. scholen, ziekenhuizen, sportverenigingen, 
gevangenissen, bedrijven uit de industrie en (sanitaire) groothandels tot hun klantenportefeuille.

ADMINISTRATIEF-COMMERCIEEL 
MEDEWERKER BINNENDIENST
De uitdaging: • Administratieve en commerci…le ondersteuning bieden aan de afdeling 
sanitair • Orderverwerking in het ERP-systeem • Inkoop, planning, logistieke organisatie en 
administratie van goederen uit overzeese gebieden • Voorraadbeheer • Intern aanspreekpunt: 
inkomende vragen van klanten commercieel afhandelen

De perfecte match: • Enkele jaren relevante ervaring, ook juniors komen in aanmerking 
• Commerci…le fl air • Administratief onderlegd en een kei in Excel • Hands-on en a�  niteit met 
techniek • Zelfstandig, collegiaal en stressbestendig • Kennis van het Nederlands, Engels en 
Frans of bereid je kennis hiervan bij te schaven

Het aanbod: • Familiale kmo met een vlakke structuur • Werken bij een marktleider in een 
nichemarkt • Competitief salarispakket aangevuld met fi rmawagen en andere extralegale 
voordelen • 6 adv-dagen

 www.loggere.com

Meer info? Contacteer Marc Janssen op 011 36 10 79               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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Wij actief in de sectoren

Voor ons actueel aanbod vacatures kijk op www.deputter.co/jobs
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