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DIRECTEUR HRM
De Directie HRM staat met haar 18 enthousiaste collega’s dagelijks in voor de ontwikkeling van 
een resultaatgericht, kwalitatief en deskundig onderbouwd humanresourcesbeleid. Dit gebeurt 
ter ondersteuning van de missie, de strategie en de cultuur van de organisatie en in nauw over-
leg met de deputatie, in het bijzonder met de bevoegde gedeputeerde en de provinciegriffier.

PROFIEL

• Je hebt een masterdiploma en minimaal 6 jaar relevante professionele ervaring.
•  Je bent vertrouwd met de relevante wetgeving (openbaarheid van bestuur, sociale  

wetgeving, …) en op de hoogte van de evoluties in strategisch HRM-beleid. 
• Je bent een generalist met sterk ontwikkelde management- en coachende vaardigheden. 

ONS AANBOD

•  Een contractuele voltijdse functie (optie statutair vanaf mei 2025)
•  Brutomaandloon: minimum 5.342,11 euro en maximum 7.784,91 euro
•  Flexibele werktijdregeling (7 uur tot 19 uur), 35 vakantiedagen, maaltijdcheques,  

hospitalisatieverzekering en nog veel meer

MEER INFO

Lees alles over deze vacature, de sollicitatieprocedure en de bij te voegen documenten op 
www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. 
Solliciteer via de website voor 28 november, 9 uur.
Voor deze functie wordt een contractuele wervingsreserve aangelegd. 

PROVINCIE LIMBURG WERFT AAN
Lanaken is een groene gemeente met veel ongerepte natuur in het centrum van 
het Euregiogebied. De gemeente en het OCMW werken intensief aan economische 
ontwikkeling, aangenaam wonen en toeristische promotie, waarbij fietsen centraal staat. 
Het centrum heeft een stedelijk karakter en er is een divers cultureel en sportaanbod. 
De gemeente Lanaken telt ongeveer 26.000 inwoners en onze 280 medewerkers van 
gemeente en OCMW zorgen dagelijks voor een optimale dienstverlening voor de burger. 
Om die verder te ondersteunen, zijn we momenteel op zoek naar:

Zin in deze uitdaging? Stuur je motivatiebrief, je cv en een kopie van je diploma 
vóór 16 december 2022 naar personeelsdienst@lanaken.be. Geldige kandidaten 
worden uitgenodigd voor selectietesten.

Meer info? www.lanaken.be, personeelsdienst@lanaken.be of 089 73 07 46.

Iedereen is anders! De verschillen tussen mensen helpen ons om een nog 
betere organisatie te zijn. Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent 
ongeacht je gender, seksuele oriëntatie, afkomst, leeftijd, beperking of de 
levensbeschouwelijke tekenen die je draagt. We willen als organisatie zo 
toegankelijk mogelijk zijn voor iedereen.

Maatschappelijk werkers Sociale dienst Sociaal Huis Lanaken
Aanleg werfreserve - voltijds (38 u./week) - niveau B1-B3 

Functie: •  Je verzekert het recht op maatschappelijke dienstverlening. •  Je biedt 
begeleiding, psychosociale hulp, informatie en advies aan burgers om hun 
maatschappelijke integratie te bevorderen. •  Je informeert burgers over de 
tegemoetkomingen voor personen met een handicap en de rust- en 
overlevingspensioenen. •  Je verzorgt de aanvragen voor een tegemoetkoming voor 
personen met een handicap, een rust- en overlevingspensioen en de bijbehorende 
sociale voordelen.

Profiel: •  Je hebt een bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van 
maatschappelijk assistent (of daarmee gelijkgesteld) of een bachelordiploma in de 
sociale gezondheidszorg (of daarmee gelijkgesteld). •  Je hebt kennis van de sociale 
kaart, de OCMW- en de sociale wetgeving. •  Je kan je werk goed organiseren en 
werkt graag aan een menswaardig leven voor iedereen. • Je hebt een rijbewijs B om 
zelfstandig huisbezoeken te doen.

Aanbod: •  Verloning volgens barema B1-B3 (min. € 2.771, max. € 4.669 bruto/
maand), aangevuld met maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, een fietsver-
goeding en een gunstige verlofregeling. • Geslaagde kandidaten worden opgenomen 
in een werfreserve. We zullen op korte termijn al enkele kandidaten aanwerven met 
een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

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.



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



De kennismaking

Nelissen Steenfabrieken NV werd 
opgericht in 1921. Ze zijn een 
op-en-top Limburgs familiebedrijf, 
gespecialiseerd in de productie van 
handgevormde gevelstenen. Hun meer 
dan 180 enthousiaste medewerkers 
zetten zich elke dag in om kwaliteitsvolle 
geveloplossingen te bieden. Door 
opeenvolgende investeringen 
beschikken ze over een volautomatische 
en computergestuurde productie en 
rollen er jaarlijks 185 miljoen bakstenen 
van de band. Hun gevelstenen zijn 
gegeerd in binnen- en buitenland en 
worden verkocht in meer dan 50 landen. 
Door hun constante streven naar 
kwaliteit behaalden ze de CE-, Benor- en 
ISO 9001/14001-certifi caten. Om hun 
aanhoudende groei te ondersteunen, 
zoeken wij voor hen een:

 www.nelissen.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

MARKETING- & 
COMMUNICATIEMANAGER 
De uitdaging: • In overleg met de Verkoopdirecteurs bepaal je de marketingstrategie. Die vertaal 
je ook naar een marketingplan dat je uitvoert, opvolgt en bijstuurt • Je bent verantwoordelijk voor 
de opmaak van een jaarlijks marketingbudget, incl. sponsoringsbeleid en -budget • Je onderzoekt 
en analyseert markttrends, demografi sche gegevens, prijsschema’s, concurrerende producten en 
andere relevante informatie en past marketingcampagnes en -strategieën aan waar nodig 
• Je keurt de creatieve ontwikkeling van promomateriaal, website-inhoud, advertenties en andere 
marketinggerelateerde projecten goed • Je communiceert met verschillende media-inkopers, 
reclamebureaus, drukkers enz. en je staat zelf in voor de communicatie met de pers • Je coacht en 
motiveert 4 marketingmedewerkers • Je werkt nauw samen met de Commercieel Directeur, aan 
wie je ook rapporteert

De perfecte match: • Hogere opleiding met min. 3 jaar relevante leidinggevende ervaring in een 
vergelijkbare marketing- en communicatierol in een b2b2c-context. Sectorervaring is niet vereist, 
wel graag a�  niteit met het product • Analytische, procesmatige en strategische denker met 
fi nancieel inzicht • Natuurlijke, overtuigende leider • Creatief, vernieuwend en een echte netwerker 
• Duidelijke en vlotte communicator in het Nederlands, Frans en Engels. Kennis van het Duits is 
een troef

Het aanbod: • Een uitdagende job in een innovatief, internationaal en groeiend familiebedrijf 
• Stabiele omgeving met goede work-lifebalance (40 urenweek, geen collectief verlof) en 
fun factor • Open cultuur met korte communicatielijnen • Sterke waardering voor initiatief en 
verantwoordelijkheidszin

Meer info? Contacteer Jorinde Gijbels op 011 30 35 04 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking
Cyclis Bike Lease NV verzorgt 
fi etsleasing voor bedrijven in het 
kader van mobiliteit en fl exibele 
beloning. Ze kunnen elk merk of 
model aanbieden door hun nauwe 
samenwerking met lokale dealers. 
De fi ets kan getest, opgehaald en 
onderhouden worden bij een dealer 
in de buurt. Verder omvatten hun 
diensten een omniumverzekering, 
hulp bij pech tijdens de rit en jaarlijks 
onderhoud. Deze diensten gelden 
niet alleen voor woon-werkverkeer, 
maar ook voor privégebruik. Met 
een team van 32 enthousiaste 
medewerkers werken ze aan het 
milieu van morgen. Om hen te 
ondersteunen bij hun aanhoudende 
groei en de realisatie van hun 
ambitieuze doelstellingen, zoeken 
wij voor hen een:

 www.cyclis.be 

RECHTERHAND 
BEDRIJFSLEIDER
De uitdaging: • Focus op de backo�  ce • Ontzorgen van de CEO-eigenaar op het vlak van 
interne werking • Instaan voor de interne organisatie van het kantoor: structuur brengen in 
de dagelijkse werking, inventariseren en optimaliseren van bestaande processen, procedures 
en samenwerkingsovereenkomsten • Kritisch onderzoeken van ideeën, opvolgen van de 
projectuitwerking en faciliteren van verbeterprojecten • Verantwoordelijk voor het opstellen en 
visualiseren van een degelijke managementrapportering • Zetelen in het managementteam 
• Rapporteren aan de CEO-eigenaar

De perfecte match: • Master werk- en denkniveau met sterk inzicht in fi nanciële en 
bedrijfseconomische processen • Ervaring als businesscontroller of in een bredere backo�  cerol 
is een troef • Analytische, proactieve en procesmatige denker • Klantgericht, charismatisch en 
pragmatisch • Kritisch en oog voor continue verbetering • Hands-on, fl exibele mindset • Integer, 
nauwgezet en een sterke communicator (NL/FR)

Het aanbod: • Elke dag meewerken aan gelukkige fi etsers • Focus op innovatie en fl exibiliteit 
• Een jong en dynamisch groeibedrijf met een to� e, collegiale sfeer • Luna en Nala, de 2 o�  cedogs 
• De kans om mee te groeien met de organisatie en je competenties aan te scherpen 
• Een aantrekkelijk salaris incl. een pakket aan extralegale voordelen 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Jorinde Gijbels op 011 30 35 04 www.motmansenpartners.be   
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

PRODUCTIESUPERVISOR
De uitdaging: • Je bent verantwoordelijk voor het optimale verloop van de 
productieprocessen. Je start op 1 afdeling, maar het is de bedoeling dat je op termijn ingezet 
wordt over de afdelingen heen • Je coördineert en bewaakt de operationele voortgang 
van de productie: opmaak van de werkplanning, bepalen van prioriteiten, toezien op de 
naleving van werk voorschriften • Je stuurt, coacht en motiveert 2 shiftleaders die op 
hun beurt verantwoordelijk zijn voor een 30-tal operatoren, verdeeld over 2 ploegen • Je 
implementeert een Lean-cultuur, waarbij verandermanagement aan de hand van de Lean-
tools en -workshops centraal staat 

De perfecte match: • Je behaalde een masterdiploma (bv. industrieel ingenieur) en hebt 
een eerste ervaring als proces- of productie-ingenieur in een productiecontext • Je bent 
een young potential die klaar is om de volgende stap te zetten in zijn loopbaan • Je bent 
ondernemend en actiegericht • Je hebt een analytische en proactieve ingesteldheid 
• Je sterke planning- en organisatieskills maken van jou een uitstekende projectmanager

Het aanbod: • Je komt terecht in een internationale organisatie met een uitstekende 
reputatie, waar ondernemingszin, initiatief en creativiteit sterk gewaardeerd worden 
• Je werkt in dagdienst en hebt een job die garant staat voor dynamiek, verrassende 
uitdagingen en een fl inke portie zelfstandigheid • Je kan rekenen op een aantrekkelijk 
salarispakket en glijtijden

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Liv Amerlinck op 011 36 10 17   www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking
Van 1919 tot nu is Brabantia 
uitgegroeid van een kleinschalig 
familiebedrijf tot een betrouwbaar 
internationaal designmerk dat 
geliefd is voor zijn mooie, handige en 
duurzame oplossingen in huis. Het 
geheim van hun succes als marktleider 
in Europa? Ze creëren verrassende 
producten met een eigentijds 
ontwerp, die de dagelijkse klusjes 
in het huishouden, de keuken en de 
badkamer plezieriger maken. 
Ze groeien sterk en blijven 
innoverende producten op de 
markt brengen. Op de site in 
Pelt werken 350 medewerkers, 
verdeeld over de productiehallen 
en het distributiecentrum. Om hun 
inspirerende designideeën waar te 
maken, zijn we voor hen op zoek naar 
een: 
 www.brabantia.com



Wat heeft INTEGRATECH u concreet te bieden?

PRODUCT MANAGER SALES SUPPORT MEDEWERKER
Functie en verantwoordelijkheden Functie en verantwoordelijkheden

1. Analyseren van de markt: evoluties, positionering, concurrentie 
en pricing, door o.m. contacten met distributeurs en 
installateurs

2. Detecteren van noden en tendensen
3. Voorstellen van ideeën en producten aan het technische team 
4. Updaten van de productportfolio
5. Uitwerken van commerciële communicatie in samenwerking 

met de marketeer en grafisch ontwerper

1. Behandelen van technische en servicegerichte vragen in de 
mailbox

2. Opmaken van calculaties en offertes op basis van lasten
boeken en projectanalyse

3. Fungeren als eerste aanspreekpunt, met telefonisch advies 
voor klanten 

4. Ondersteunen van de accountmanager op het vlak van pre en 
aftersalesservice (sporadisch ter plaatse)

5. Instaan voor de administratieve afhandeling van de orders

Gewenste kwalificaties Gewenste kwalificaties

Enkele jaren 
ervaring met 

sales of product
management

Tso of graduaat 
energietechnieken

Ervaring met 
elektriciteit is een plus

Kritisch Communica
tievaardigAnalytisch MeedenkenOvertuigend Commer

ciële drive
Verantwoor

delijk

Technisch  
inzicht

Lifecycle 
management

Werken met ERP 
(Navision)

Affiniteit/interesse 
technisch product

Extralegale  
voordelen

Topproducten Toekomstgerichte 
tewerkstelling

Filevrije en 
rustige 
omgeving

Groeibedrijf met 
uitstekende  
reputatie

INTEGRATECH is een snelgroeiende speler in functi
onele ledverlichting voor de werkomgeving. Tal van 
kantoorgebouwen, ziekenhuizen, scholen, winkels 
en bedrijven maken al gebruik van deze verlichting. 
Die is niet alleen energiezuinig, maar ook zo kwali
teitsvol dat ze bijdraagt aan de verhoging van aan
dacht en productiviteit. Op vraag van de markt gaat 
INTEGRATECH op zoek naar de optimaalste oplos
sing voor elke klant. Of het nu gaat om standaard
producten of hun afgeleiden uit de cataloog of een 
geredesigned concept: bij elke vraag wordt gezocht 
naar de beste technische specificaties op het vlak 
van duurzaamheid, kwaliteit en installatiegemak. 
Een omvangrijk magazijn zorgt voor voorraad, ge
kwalificeerd personeel voor ontzorgende begelei
ding. Dit alles maakt van INTEGRATECH een  
betrouwbare partner voor groothandels en installa
teurs. Om de verdere groei mee te realiseren, zijn 
we op zoek naar:www.integratech.be

23 medewerkers

2009

Scherpenheuvel

20 miljoen euro omzet

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 Eline Staelens op 089 30 55 14 of 0475 23 50 15  
tijdens de kantooruren en op weekdagen tussen 19 en 21 u.  
of op zondag tussen 19 en 21 u.

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

HET GEMEENTE- EN OCMW-BESTUUR  VAN ALKEN ZOEKEN

1 gemeenschapswacht/vaststeller
voltijds - contractueel - onbepaalde duur C1-C3

De aanwervingsvoorwaarden en meer informatie: www.alken.be/solliciteren

Ben je geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatiebrief met CV en kopie van je diploma naar: solliciteren@alken.be of 
naar Gemeentebestuur Alken, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken. 
Solliciteren kan tot en met 28/11/2022.

Bijkomende info: Greta Boussu, personeelsdienst, T 011 59 06 86.

Alken brouwt aan de toekomst, misschien samen met jou?
www.alken.be 

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

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

Veel geluk met
je jobinterview!

Vind jouw klik 
op jobat.be

voor die eerste indruk?

Beetje nerveus
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