
Zin om de dagelijkse werking van een crematorium mee vorm te geven en te 
coördineren? Spreekt deze maatschappelijk relevante job je aan? Lees dan snel verder.

Ons aanbod: 
• Verloning op basis van het barema A2a (lokale besturen). Alle relevante ervaring 

wordt meegenomen in de loonberekening.
• Hospitalisatieverzekering, vergoeding woon-werkverkeer, laptop en gsm, extra-

legaal pensioen …
• Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor 2 jaar.

Een greep uit je takenpakket:
• Je bevordert  de effi ciëntie 

en klantvriendelijkheid van de 
dienstverlening en beheerst en 
verbetert de organisatieprocessen.

• Je ontwikkelt een goed 
personeelsbeleid en je bent ook 
verantwoordelijk voor alle praktische 
personeelsaangelegenheden.

• Je ondersteunt de directeur in zijn 
opdrachten en vervangt hem in 
geval van afwezigheid of wanneer 
hij verhinderd is. 

Profiel:
• Je beschikt over een masterdiploma 

(of daarmee gelijkgesteld) en 
hebt minstens 3 jaar relevante 
werkervaring. Kandidaten die geen 
masterdiploma hebben, dienen een 
capacitaire proef op masterniveau af 
te leggen en worden toegelaten tot de 
selectieprocedure indien zij geslaagd 
zijn.

• Ervaring in leidinggeven en evalueren 
is een must, net zoals het beheren 
van projecten en het verbeteren van 
processen. 

Adjunct-directeur (m/v/x)
Onbepaalde duur, Voltijds

Interesse? 
We verwachten je cv, motivatiebrief, kopie van diploma en een uittreksel uit het 
strafregister (maximum 3 maanden oud) uiterlijk 2 januari 2023 via mail naar 
brussel@searchselection.com. 
De selectieprocedure bestaat uit een verkennend gesprek, een assessment center 
en een mondelinge proef.

Meer info? 
Heb je na het lezen van de vacature toch nog vragen over de functie-inhoud, dan kan 
je contact opnemen met Bert Carleer via 02 251 30 30 of bert.carleer@havicrem.be.
Is de selectieprocedure toch niet helemaal duidelijk voor jou, dan kan je contact 
opnemen met Annemie Meert via 02 759 22 10 of a.meert@searchselection.com.

De gemeente Londerzeel is een dynamische Vlaamse gemeente met een  
landelijk karakter waar het goed is om te wonen, te werken en te vertoeven. 
Ze garandeert een klantgerichte dienstverlening, ze streeft naar een open 
dialoog met haar bevolking en ze garandeert een goed beheer.

Om de afdeling Grondgebiedszaken goed te coördineren zoekt lokaal bestuur 
Londerzeel momenteel een Beleidscoördinator Openbaar Domein.

Aanbod
• Een brutomaandloon volgens het barema A1a-A3a vanaf 3.500,01 euro met 

een maximum van 5.446,23 euro, afhankelijk van je opgebouwde anciënni-
teit.

• Extralegale voordelen. 
• Er wordt een werfreserve van 2 jaar aangelegd.

Solliciteren
De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef, mondelinge proef en 
een assessment. De selectieproeven worden georganiseerd vanaf begin januari 
2023 (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen).
Bezorg ons je cv, motivatiebrief, een kopie van je diploma en een uittreksel 
uit het strafregister. Solliciteren kan tot en met vrijdag 23 december 2022 om 
9 uur via deze link: https://motmansenpartners.be/vacatures/9840/?apply=true 

Heb je nog vragen? Neem contact op met Carol Jongen, HR-Consultant bij  
Motmans & Partners via 011 36 10 63 of carol.jongen@motmansenparters.be.

Functie
• Als budgethouder ben je ver-

antwoordelijk voor de financiële 
opvolging van de middelen.

• Je staat in voor de strategische 
nota en de realisatie van de  
beleidsdoelstellingen uit het  
meerjarenplan.

• Je houdt functionerings- en  
evaluatiegesprekken met je  
medewerkers.

Profiel
• Je behaalde een masterdiploma 

of een diploma van het univer-
sitair onderwijs of een diploma 
van het hoger onderwijs van twee 
cycli gelijkgesteld met universitair 
onderwijs.

• Je hebt minimaal 4 jaar relevante 
beroepservaring in een leiding-
gevende functie.

Beleidscoördinator  
Openbaar Domein
niveau A1a-A3a – voltijds –  
statutair – proefperiode van 1 jaar

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

43 procent van de Belgische be-
drijven beschouwt diversiteit als 
een prioriteit binnen hun organi-
satie. Dat blijkt uit het jaarlijks on-
derzoek van softwareleverancier 
Workday bij HR-verantwoordelij-
ken in 23 landen, waaronder een 
honderdtal in België. In ons land 
maken drie werkgevers op de vier 
budget vrij voor diversiteitfuncties 
en -initiatieven. Dit met het oog op 
zowel het welzijn van medewer-
kers, als om de organisatie posi-
tief te positioneren en zo nieuw 
(en divers) talent aan te trekken. 
De investeringen voor dergelij-
ke initiatieven zullen toenemen 
(41 procent) of in ieder geval gelijk 
blijven (40 procent), zo blijkt. 

BLIJVENDE VERANDERING
Diversiteit op zich is ook al di-
vers. De voorbije twee jaar na-
men Belgische bedrijven nieuwe 

initiatieven om te beantwoorden 
aan onder meer de noden van 
medewerkers met kinderen (37 
procent), medewerkers met een 

mobiele beperking (34 procent), 
mantelzorgers (28 procent)  en 
neurodiverse (autisme, ADHD, ...)
medewerkers (24 procent). 
“Werknemers verwachten in toe-
nemende mate een sterkere fo-
cus op blijvende verandering”, 
stelt Dorien Roes, country mana-
ger bij Workday in ons land en 
Luxemburg, vast. Maar volgens 
haar blijken de precieze resul-
taten en de impact van nieuwe 
diversiteitgerelateerde functies 
of initiatieven nog onvoldoende 
gedocumenteerd. “Daardoor is 
het moeilijk om de effecten van 
deze inspanningen te meten en 
meerwaarde te creëren.”
        (WiVi)

Belgische bedrijven zetten diversiteit op agenda
Bijna de helft van de Belgische bedrijven beschouwt diversiteit en inclusie als een prioriteit. Ondanks het huidige economische 
klimaat nemen de investeringen en inspanningen in dit domein toe. Al is diversiteit een vlag die vele ladingen dekt.



TECHNICAS BVBA gevestigd te LONDERZEEL, verdeler/groothandel 
van technische/industriële isolatiematerialen (Isover, Rockwool, 
Knauf, … ) brandwerende toepassingen (Promat, SVT, … ) in 
Industrie en HVAC sector (c.v./sanitair/luchtkanalen) Wij bieden onze 
klanten een uitgebreid aanbod en een excellente service

Ter ondersteuning van ons team zijn wij op zoek naar (M/V) 

COMMERCIEEL VERTEGENWOORDIGER B2B 
Functie : 
- Prospectie/uitbouwen van klantenportefeuille
- Onderhouden en verder uitbouwen bestaande klanten
- Bezoeken (klanten/prospecten), offertes maken/opvolgen, werven opvolgen, …
- Adviseren en ondersteunen van klanten

Jouw profiel :  
- Dynamiek, inzet en leergierigheid zijn (zeker zo) belangrijk (als eventuele ervaring)
- Ondernemend (initiatief) en zelfstandig persoon
- Goede communicatieve en commerciële vaardigheden
- Vlot uitdrukken in Nederlands en Frans (taalvaardig)
- Zin voor administratief beheer en kennis van kantoorsoftware (o.a. MS Office, …)
- Rijbewijs B

Ons aanbod :
 -  Na een individueel begeleide inwerkperiode (interne opleiding) heb je een uitdagende en boeien-

de job met afwisseling in een dynamische omgeving.
-  Verantwoordelijke functie waarin je zelfstandig (o.a. agendabeheer) kan werken binnen een 
collegiaal team

-  Aantrekkelijk salaris pakket in functie van inzet/kennis en (mogelijks) ervaring 
(bedrijfswagen – tankkaart – GSM – laptop, …)

De werkomgeving is dynamisch, open cultuur en collegiaal.  
Er worden regelmatig groepsactiviteiten georganiseerd zoals BBQ, restaurant, theater, … 

Wil je dit team versterken ? 
Stuur dan je CV naar info@technicas.be of 
Technicas bvba, tav dhr K. Janssens, Kruisveld 30, 1840 Londerzeel. www.overijse.be/jobs

MYRIAM ONS 
ZWEMBAD 
MEDEWERKER 
BEGIJNTJESBAD

Wij zoeken voor het gemeentelijk zwembad “het Begijntjesbad”:

Op zoek naar 
een job met pit?
Wij zoeken voor het gemeentelijk zwembad “het Begijntjesbad”:Wij zoeken voor het gemeentelijk zwembad “het Begijntjesbad”:

MYRIAM ONS 
ZWEMBAD 
MEDEWERKER 
BEGIJNTJESBAD

Wij zoeken voor het gemeentelijk zwembad “het Begijntjesbad”:

een technisch assistent 
zwembad poets
• Poets en onderhoud,
• Begeleiding van bezoekers/

onthaal,
• Toezicht aan het zwembad.

Vragen? Contacteer de Personeelsdienst op 
02 785 33 44 of via personeelsdienst@overijse.be.

Redder worden, maar niet het juiste diploma?
Wij zorgen gratis voor je opleiding.

Meer info? Kijk voor de volledige job- en profi el-
beschrijving, de voorwaarden en de selectie procedure 
op www.overijse.be/jobs. Solliciteren kan tot en met 
10 januari 2023.

Collega gezocht: werkbegeleider/monitor sociale economie

Je voelt je geroepen om een team te begeleiden zowel intern als extern bij het 
uitvoeren van eenvoudig manueel werk.

Algemeen:  - Je hebt voeling met kansengroepen
	 -	Leidinggeven,	teamplayer	en	flexibiliteit	zijn	sleutelwoorden
 - Je persoonlijkheid zal echter de doorslag geven
 - Ervaring met kansengroepen is een pluspunt

Solliciteren:
Rodea vzw - Smaragdlaan 34c - 1640 Sint-Genesius-Rode
t.a.v. Alain De Groote
Email: alain.degroote@rodea.be  Tel: 02/359.97.80
Website: www.rodea.be

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

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

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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