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

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

• 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 vervangwagenservice. In totaal stuur je een 150-tal 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. 

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. Binnen deze uitdagende omgeving zijn we 
op zoek naar een:

SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

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

Volgende week in Jobat:
werken in zorg   

Uit een recente studie van iVox 
bij duizend werknemers in op-
dracht van Partena Professional 
blijkt dat 22 procent van de be-
vraagde werknemers openstaat 
voor het idee om een deel van 
hun loon in cryptogeld te ontvan-
gen. In de categorie werknemers 
jonger dan 35 jaar is zelfs ruim 
één op drie (36 procent) dit idee 
genegen. Beleggen op lange ter-
mijn wordt onder de geïnteres-
seerde werknemers het vaakst 
aangehaald als reden om in het 
cryptoverhaal te stappen. Werk-
nemers die niet in crypto uitbe-
taald willen worden, uiten meest-
al een gebrek aan vertrouwen in 
dit betaalmiddel.

WETTELIJK?
In België moet het loon uitbe-
taald worden in een wettig be-
taalmiddel. “Maar momenteel 

is alleen de euro dat”, aldus 
Catherine Mairy, Legal Expert bij 
Partena Professional. “Om ver-
goedingen via cryptogeld toe te 

staan, moeten die eerst erkend 
worden als wettig betaalmiddel.” 
Een bonus in cryptogeld mag 
evenmin, want ook die wordt in 
principe beschouwd als een ver-
loning. “Er kan dus geen enkel 
voordeel uitbetaald worden in 
cryptogeld, zelfs niet als er een 
akkoord is tussen de werkgever 
en de werknemer”, voegt Mairy er-
aan toe. Sommige van onze buur-
landen laten bepaalde crypto- 
munten intussen wel toe als be-
taalmiddel voor verloning. Ook 
in Japan, Nieuw-Zeeland en de 
Verenigde Staten is dit al toege-
staan en is deze praktijk zelfs al 
meer verspreid.  (WiVi)

Wil jij je loon in cryptogeld?
Bijna één op de vier werknemers zou bereid zijn om een deel van zijn loon in cryptogeld, zoals bitcoins, uitbetaald te krijgen. 
Vooral mannen en jongeren zijn pro. Maar is crypto wel een geldig betaalmiddel? In sommige landen alvast wel.

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



E E N  I N I T I A T I E F  V A N

Ontdek hoe Baanbrekende Werkgevers 
het anders aanpakken op www.baanbrekendewerkgever.be

DEZE ORGANISATIES HEBBEN SUCCESVOL HET CERTIFICATIETRAJECT 
BAANBREKENDE WERKGEVER AFGELEGD, EEN TRAJECT OM TE LEREN EN 

GROEIEN ALS WERKGEVER WAAR DE MENS CENTRAAL STAAT. 
ZIJ KIEZEN RESOLUUT VOOR:

Minder
onderweg

Mensgericht 
hybride werken

Slimmer en groener 
onderweg



Referentieverpleegkundige 
palliatieve zorg 

Zorgkundige

Thuisverpleegkundige

IT-medewerker

Adjunct zorgkwaliteit

Bouw (h)echte banden met je patiënten en collega’s die 
je dagelijks ziet. Maak het verschil in de kleine dingen en 
de gespecialiseerde zorg die je geeft. De waardering voor 
je werk, onze support én de leuke voordelen krijg je erbij. 
Ontdek de job, oordeel gewoon zelf. 

Referentieverpleegkundige Referentieverpleegkundige 
palliatieve zorg palliatieve zorg 

ZorgkundigeZorgkundige

ThuisverpleegkundigeThuisverpleegkundige

IT-medewerker

Adjunct zorgkwaliteit

Word thuisverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis. 
Solliciteer op jouwstijl.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:

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

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE
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