
FUNCTIE
Als Als algemeen directeur sta je onder meer in voor de goede werking van de 
diensten van het lokaal bestuur en zie je toe op de voorbereiding, organisatie, 
uitvoering en evaluatie van het beleid. Je organiseert een correcte ondersteuning 
en administratieve opvolging van de bestuursorganen. Je bent eveneens voorzitter 
en gangmaker van het managementteam en hebt belangrijke voorbereidings- en 
adviesverleningsopdrachten.

JOUW PROFIEL 
 Je hebt een masterdiploma en de Belgische nationaliteit. 
 Je beschikt over de nodige kennis over de werking van een lokaal bestuur. 
 Je bent een echte peoplemanager. 
 Je beschikt over een sterke persoonlijkheid en geeft als kapitein van het schip

sturing op basis van een toekomstgerichte en moderne visie. 
 Je bent iemand die diplomatisch en transparant communiceert. 
 Je staat voor integriteit.

ALGEMEEN DIRECTEUR
WE RFT A AN:

vol jdse statutaire func e

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)

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



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

INTERN 
PROJECTVERANTWOORDELIJKE 

vertrouwd met de bouwsector (Ref. 125002)

In nauw overleg met de klanten zal je nieuwe projectaanvragen behandelen: analyse van 
de opdracht, bepaling van de levertermijnen, dataverwerking voor geautomatiseerde 
machine-instructies, plaatsen van bestellingen, etc. Kortom, je wordt een interne spilfiguur 
om alle orders in goede banen te leiden en te zorgen voor een vlotte organisatie van de 
leveringsafspraken. Op termijn voorzien wij reële groeiperspectieven. 

Profiel: • master of bachelor, bij voorkeur met technische background • goed ruimtelijk inzicht 
(architectuurplannen) • sterke interesse voor een productie-omgeving • vlot communicatief.

Aanbod: • een grondige interne opleiding tot expert in raamproductie • bijkomende vorming bij 
PVC-fabrikant Deceuninck • veel awisseling in uitdagende projecten • een stabiel personeels- 
team met een sterke technische knowhow • een professionele management met ruimte voor 
eigen initiatieven • een solide KMO met talrijke partnerships in de projectmarkt • een compe-

titief salarispakket + voordelen (te bespreken).

ARBO bv, gevestigd in MOESKROEN is als fabrikant 
(Deceuninck) en toeleverancier van PVC-ramen en -deuren 
vooral in West- en Oost-Vlaanderen actief. Onze klanten 
zijn enerzijds professionele vaklui en anderzijds project
ontwikkelaars en investeerders. Hiertoe beschikken 
wij over een eigen plaatsingsbedrijf. Ter opvolging wordt 
uitgekeken naar een

Interesse? office@verdonckbv.be  
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57 Volg ons op fi

Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner
www.verdonckbv.be

Interesse? Richt je kandidatuur naar office@verdonckbv.be  
Meer info? Jos Verdonck, Personeelspsycholoog, 056 53 11 80

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

Succes met
je sollicitatie!

Vind jouw klik 
op jobat.be

voor je eerste afspraak?

Zenuwachtig

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
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