
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. 

SYSTEM THINKING IN A WORLD  
OF EMOTIONS AND PERCEPTIONS

Binnen deze uitdagende omgeving zijn we op zoek naar een:

Wij zijn ook op zoek naar een:

• 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 vervangwagen
service. In totaal stuur je een 150tal 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. 

MANAGER ALARMCENTRALE PECHVERHELPING  
EN REISBIJSTAND
Generalist met voldoende affiniteit en interesse in automotive, mobiliteit, telematica, moderne 
communicatie technieken (Ref. 2022/2099)

BUSINESS UNIT MANAGER B2B

Ben je gepassioneerd door een van deze functies?  
Voor de volledige functie beschrijvingen en een snelle behandeling van je kandidatuur reageer je via www.auli.be.

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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Ecologisch studiebureau zoekt:

een creatieve facilitator

een gedreven procesbegeleider

met liefde voor open ruimte processen

meer info via www.miecoeffect.be

Wil jij bijdragen aan een duurzame samenleving?

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

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

Volgende week in Jobat:
werken in zorg 

  
Een week zonder vergaderingen?
Wat gebeurt er als je in je organisatie beslist om een hele week 
geen vergaderingen in te plannen? Voel je je dan afgesloten van 
je collega’s?

Het was het Amerikaanse technolo-
giebedrijf Zapier dat een Get Stuff 
Done week inplande. “We stap-
ten over van live gesprekken naar 
asynchrone communicatie, zodat 
mensen meer dingen gedaan kon-
den krijgen”, vertelt Ellie Huizenga 
van Zapier in het zakenblad Fast 
Company. “In een willekeurige week 

besteed ik normaal gesproken tus-
sen de zes en tien uur aan verga-
deringen. De meeste vergaderingen 
zijn productief en zelfs noodzakelijk. 
Maar door die tijd terug te krijgen, 
kon ik een hoop problemen oplos-
sen die ik had uitgesteld”, stelt ze.
“Voor ons was die vergadervrije 
week zinvol”, vindt Huizenga. “Het 
meest verrassende van het weg-
vallen van de meetings met mijn 
team was dat ik me eigenlijk hele-
maal niet afgesloten voelde van 
hen. We werkten en communiceer-
den allemaal nog, alleen op een 
andere manier.” Toch is het bij het 
bedrijf niet de bedoeling om hele-
maal vergadervrij te worden. Al zul-
len ze voortaan wel zuinig zijn met 
meetings. “De toekomst van werk is 
asynchroon”, klinkt het.  (WiVi)



KARUS vzw zet zich dagelijks in voor warme en toonaangevende gees-
telijke gezondheidszorg. Verdeeld over een breed aanbod van behandel-

programma’s en –mogelijkheden, op verschillende locati es in de Gentse regio, heeft  KARUS vzw een 
zorgcapaciteit van 643 bedden/plaatsen. Naast professionele en kwalitati eve zorgverlening voor 
mensen met psychische kwetsbaarheden (en hun naasten), engageren we ons voor een maatschap-
pij waarin geestelijke gezondheid een prioriteit is. Voor dit alles kunnen we rekenen op de betrokken 
inzet van zo’n 850 medewerkers. Met boeiende jobs waarin voldoende uitdaging, verantwoordelijk-
heid en initi ati ef centraal staan, maar ook met vorming en ontwikkelkansen, een goede privé-werk-
balans en ondersteuning maakt KARUS vzw werk van een zorgzame werkomgeving

Ter vervanging van een functi e in het directi eteam, zoeken we een gemoti veerde

DIRECTEUR PATIENTENZORG
Daarnaast breiden we het directi eteam uit met twee nieuwe functi es:

THERAPEUTISCH DIRECTEUR
en

PERSONEELSDIRECTEUR 

Uitgebreide info over deze vacatures vind je op 
www.karus.careersite.be
Solliciteren: mail je cv en moti vati e vóór 6 december naar Katlyn Colman/
Algemeen Directeur - katlyn.colman@karus.be

www.karus.be

INTERESSE?

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap 
(VEKA) zoekt een administrateur-generaal
(mandaat A311 – Brussel)

Wil jij alles in het werk stellen om de 
omslag te maken naar een klimaatneutrale 
en duurzame samenleving?

Aan het roer van het VEKA draag je bij 
aan een rationeel energiegebruik en 
milieuvriendelijke energieproductie. In deze 
job krijg je de kans om ondernemend en 
innovatief aan de slag te gaan met energie 
en klimaat. Klinkt dit als de geknipte 
uitdaging voor jou? Aarzel dan niet langer 
en solliciteer voor deze job. 

Op www.vlaanderen.be/vacatures vind je  
meer informatie terug over deze vacature. 
Solliciteren kan online tot en met 
14 december 2022.

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen 
en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van 
geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. 

Schrijf je nu gratis in: 

www.jobat.be/nl/
jobbeurswestvlaanderen

Scan me en ontvang  
je gratis toegangsticket!

Donderdag
24 november 2022

BMCC Brugge
Beursplein 1, Brugge 

13u - 18u
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