
LIMKO, opgericht in 1981, met hoofdzetel te Edingen is 
een koeltechnisch bedrijf. De activiteiten van LIMKO zijn 
verspreid over het hele land en worden verdeeld onder 
drie verschillende takken : melkkoeling, koeling van 
industriële processen en ten slotte warmtepompen en 
airconditioning.

Service technieker koelinstallaties
Welk profiel verwachten we voor de functie van service technieker 
koelinstallaties?
•  Bij voorkeur een bachelor (Elektromechanica of Elektriciteit) met ervaring in een 

technische dienst of service.
•  Andere profielen (TSO) met een sterke technische achtergrond die de functie 

wensen aan te leren zijn zeker ook welkom!
•  Je bent een leergierig en klantvriendelijk persoon
•  Bereid tot beurtrol in permanentie (1 op 7 weken)
•  Je spreekt Nederlands en Frans.
•  Je bent in het bezit van een rijbewijs B

Wat hebben we u te bieden:
•  Werken in familiale sfeer met toffe collega’s
•  We bieden een correcte verloning met ondermeer maaltijdcheques, 

ecocheques, onkostenvergoeding
•  GSM en laptop
•  Servicewagen
•  Opleidingen
•  Je krijgt een uitdagende functie op technisch vlak
•  We vertrouwen je een grote zelfstandigheid toe bij de uitvoering van de job. 

Interesse in deze functie?
Twijfel niet en stuur je sollicitatiebrief met motivatie en CV naar Wim Van den 
Houte via info@limko.be

INTERESSE?
Bekijk onze vacatures op enginity.be/jobs-heraeus-electro-nite of 

bel Anja Hoogmartens (0479/12.93.31) of Jeroen Raes (0494/77.60.71)

HERAEUS ELECTRO-NITE (HEN) is een materiaal technologisch familiaal 
bedrijf dat tot de Fortune 500 behoort. HEN ontwikkelt, produceert en levert 
wereldwijd sensoren met geïntegreerde meettechnologieën voor vloeibare 
metalen. Zo meten we de temperatuur van vloeibaar staal van 1.700° tot op 1° 
nauwkeurig!
We hebben vestigingen in alle staal producerende landen. Via doorgedreven 
automatisatie en robotisering slaagt HEN erin de stijgende kwaliteit- en 
procescontrole van klanten te ondersteunen met leverbetrouwbaarheid als 
prioriteit. 
Als werkgever blinken we uit met lokale beslissingsbevoegdheid, korte 
communicatielijnen en internationale contacten. Wij bieden een contract van 
onbepaalde duur met een competitief salarispakket aangevuld met een ruim 
pakket aan extralegale voordelen (met mogelijkheden tot een firmawagen) 
inclusief 20 ADV dagen. Je komt terecht in een internationale werkomgeving 
met een groeiplan voor de toekomst, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 
door training, coaching en on-the-job training.

Voor ons Hoofdkantoor in Houthalen zijn we op zoek naar:

- PROJECT / PROGRAM MANAGER INNOVATION (2)
- PRODUCT DEVELOPMENT EXPERT (2)
- PLC PROGRAMMEUR 
- PROJECTLEIDER EQUIPMENT ENGINEERING
- TECHNIEKER EQUIPMENT ENGINEERING (2)
- QA ENGINEER 
- TRANSACTIONAL PROCESS EXPERT
- COMMERCIAL EXCELLENCE OFFICER
- SERVICE TECHNIEKER SALES & MARKETING

Zoekt

Hoofdverpleegkundige met 
doorgroeimogelijkheid naar

Verantwoordelijke Bewonerszorg  

Je bent mede verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteit van de 
zorgverlening in ons WZC. Je bewaakt onze visie en hebt er aandacht voor 

dat deze actueel blijft. Je reageert proactief op wijzigingen in de noden 
van onze residenten en hun omgeving. Je hebt oog voor de werksfeer en 
het welbevinden van de medewerkers. Je coördineert de werking van het 
multidisciplinair team met oog voor de individuele noden en behoeften 

van onze residenten die centraal staan.
Je bezit een masterdiploma verpleegkunde of bent bachelor met ervaring 

in een leidinggevende functie van een zorgequipe. 

Wij bieden je een job aan met overname van anciënniteit, mogelijkheid 
tot persoonlijke ontplooiing en vorming 

Extralegale voordelen.

Sollicitaties met CV en pasfoto 
t.a.v.  H. De Vriese, algemeen directeur 

E-mail: info@stantonius.be – telefoon 02/377.18.90

Preventie en Interim (PI) is de Centrale 
preventiedienst voor de Uitzendsector en wenst 
haar team uit te breiden met medewerker m/v

Als Centrale Preventiedienst heeft PI een belangrijke rol in het 
bewaken en sensibiliseren van veiligheid en gezondheid van 
uitzendkrachten op de werkplek. PI organiseert regelmatig acties 
en campagnes rond het verlagen van de arbeidsongevallen van 
uitzendkrachten en het beschermen van hun gezondheid. PI 

communiceert en ondersteunt haar leden uitzendbureaus via werkgroepen, Newsletter, 
adviezen, geven van opleidingen en het actueel houden van drie sites met name 
www.p-i.be, www.werkpostfiche.be, www.ikbenjobstudent.be.

Vereisten voor deze functie :

U heeft sterke interesse voor het bewaken van veiligheid en gezondheid op de 
werkplek:  

U werkt zelfstandig en doelgericht in het organiseren van uw taken. U reageert 
proactief op onverwachte situaties en waakt over de genomen beslissingen door de 
directie. Afspraken en deadlines worden gerespecteerd en correct ingepland.  WORD, 
EXEL, Power Point, internettools, schrikken u niet af. U bent mondig in de tweede 
taal. Ten slotte werkt u graag in team. Preventie en Interim voorziet in de nodige 
ondersteuning en opleiding.  

Onze kantoren zijn gelegen te Brussel in de gebouwen van Tour & 
Taxis.

Interesse? 
U kan uw sollicitatie richten tot Katie De Pauw 02/204 56 83 of 
katie.depauw@p-i.be

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

Jodima BV is gespecialiseerd in het blenden en verpakken van vloeistoffen voor verscheidene sectoren en is 
centraal gelegen tussen Leuven, Aarschot, Mechelen en Vilvoorde en makkelijk bereikbaar met de (elektrische) 
fiets, de auto, en het openbaar vervoer.

Wij blijven groeien. Bouw jij mee aan onze toekomst? Word jij onze:

 TECHNICUS
Je wordt verantwoordelijk voor het onderhoud, het analyseren, het signaleren en het aanpakken van  
storingen van ons machinepark. Door jouw interventies en betrokkenheid garandeer je een uitstekende en  
continue werking van de productie.

Je kan rekenen op een stabiele job in een economisch sterk bedrijf dat marktleider is in zijn sector;  
veel afwisseling, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid met een verloning in verhouding met jouw ervaring, 
kennis en prestaties. Dit alles met aandacht voor een gezond evenwicht tussen werk en privé en de mogelijkheid 
tot groeien, samen met ons. Want, wij groeien, jij groeit mee!

Voor meer info over deze vacature, scan de QR code.

Word jij onze nieuwe collega? Heb jij een brede kennis en ervaring in elektromechanica en deel jij onze  
passie en ambitie om Jodima naar een hoger niveau te brengen? Stuur jouw motivatie-
brief en CV naar mevr. Chantal Moerkerke, e-mail: chantal@jodima.be

P.S.: Wij zoeken ook nog een technische lijnoperator!
 

Voor meer informatie:



De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.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.
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7 dagen alle 
klanten mobiel, 
7 dagen zelf 
in het wiel!
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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.
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