
Onze aanpak.  
 Jouw stijl.
Als thuisverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis 
ben je van vele markten thuis. Je houdt van 
variatie en uitdaging. Gelukkig, want elke dag 
is een belevenis. 
Waar jij op rekent? Je skills, zin voor creativiteit 
en een team van collega’s dat je elke dag 
ondersteunt. Je kiest voor onze aanpak, maar 
vult  die in met je eigen stijl.

Klaar voor jouw ronde?
Solliciteer op jouwstijl.be

Paola, artieste,  
jongleert met al haar 

zorgvaardigheden. 

Bekijk onze vacatures op 
www.werkenbijcerelia.be

Ondernemingenstraat 5a
8630 Veurne
België

We zijn op zoek naar een:

Technieker 
Technieker (weekendploeg)

Operatoren inpak

T +32 (0)58 330 660
Sollicitatie-be@cerelia.com
www.cerelia.com

Wij bakken dagelijks miljoenen pannenkoeken en poffertjes en 
leiden onze collega’s intern op. We bieden ook jóu de kans om 

met ons mee te groeien.

Cérélia groeit…
…en is op zoek naar jou!

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

  
Salaris steeds vaker op vacatures

Steeds vaker wordt het salaris door werkgevers vermeld op 
Belgische vacatures. Loon is dan ook belangrijk bij de keuze 
van een nieuwe job. 

Lange tijd was het ongebruikelijk 
dat bij vacatures ook een inschat-
ting van het salaris werd vermeld. 
Maar het tij lijkt te keren. Uit onder-
zoek van het Nederlandse data- 
bedrijf Jobdigger bij 250.000 
Belgische vacatures blijkt dat 6,7 
procent daarvan intussen een 
loonindicatie bevat. In oktober 
2021 was dat nog 3,5 procent. De 
opmars is dus duidelijk.
Eerder onderzoek van Jobat en 
Made in wees al uit dat 40 procent 
van de Belgische werknemers of 
kandidaten een aantrekkelijk loon 
en bijhorende extralegale voor-
delen voorop stellen. Of correc-
ter: het staat in hun top drie van 
zaken die ze belangrijk vinden 
bij een werkgever, naast elementen 
als ligging, jobinhoud of werksfeer. Bij 

Jobat stellen ze ook vast dat een 
salarisvermelding op vacatures 
zorgt voor een hogere conversie.
In Nederland blijkt het vermelden 
van een duidelijke indicatie van het 
salaris al veel meer ingeburgerd. 
Dat is daar al bij 42 procent van de 
vacatures het geval, een verdubbe-
ling op een jaar tijd.  (WiVi)



COBEFA en COMINES STEEL, gevestigd in KOMEN, vormen een 
geïntegreerde bedrijvengroep die vooral gekend is in de bouw- 
en agro-industrie (prefab betonelementen en wapeningsnetten op 
maat). In kader van de verdere professionalisering wensen wij ons 
team te versterken met een

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

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

VERANTWOORDELIJKE 
BEDRIJFSCOMMUNICATIE & PR  
(ref. 115212)

In deze nieuwe groeifunctie zal je de commerciële communicatie verder uitbouwen en de
bedrijfsdirecties ondersteunen op vlak van communicatie, marketing en PR: • beheer van social 
media • opmaken van nieuwsberichten • grafi sche vormgeving • beursorganisatie • advertising. 
Kortom, je wordt de interne spilfi guur op vlak van bedrijfscommunicatie en praktische marketing.

Profi el: • master of bachelor met vlot organisatietalent • communicatief vaardig (N/F) • sterke 
interesse voor social media en grafi sche vormgeving • initiatiefrijk en ondernemend profi el met 
groeipotentieel.

Aanbod: • een nieuwe, uitdagende job met talrijke contacten (intern én extern) • een dynamische 
team spirit waarin eigen initiatief en autonomie centraal staan • een moderne werkomgeving
• een expansieve, familiale groep • gespecialiseerde productiebedrijven met een sterke reputatie
in België en Frankrijk • competitieve salarisvoorwaarden (te bespreken).

VERPLEEGKUNDIGE /
OPTIE BELRAI-TRAINER 

Aanbod: Contract onbepaalde duur. Jobtime is bespreekbaar.

Profi el: Houder van het diploma verpleegkunde • Hou je van een uitdaging en 
beschik je over het diploma bachelor dan kun je de belrai-trainer worden voor 
onze voorziening. Hiervoor wordt opleiding voorzien.

Solliciteren met cv en sollicitatiebrief naar directie@terwestroze.be
tav mevr. Lien Vandamme.

Kom je graag werken in het huis van onze bewoners dan nodigen we je graag 
uit voor een kennismaking.

Het woonzorgcentrum onze Lieve Vrouw ter Westroze 
is een kleinschalig woonzorgcentrum met centrum voor 
kortverblijf, een centrum voor dagverzorging lokaal 
dienstencentrum en assistentiewoningen. De dialoog met 
de bewoners en bezoekers is de basis van onze werking. 
We zoeken iemand die verantwoordelijkheid opneemt, 
zin heeft voor initiatief en graag samen met een team en 
de bewoners werkt. De persoonlijkheid van de bewoner 
bepaalt mee onze werking en ons ritme. 

t: 051 59 12 70 • Dorpsstraat 67, 8840 Westrozebeke • www.terwestroze.be

Solliciteren tot 7 januari 2023      •      Meer info op www.pittem.be/vacatures

TECHNISCH MEDEWERKER GROENDIENST
Contractueel - gemeente – voltijds - D1 - D3 – geïndexeerd brutojaarsalaris: €25.565,26

 2 TECHNISCH MEDEWERKERS 
POETSDIENST
Contractueel - gemeente – halftijds- E1-E3 – geïndexeerd brutojaarsalaris: €25.469,15
Contractueel - woonzorgcentrum – halftijds/voltijds - cat. IFIC4 – geïndexeerd brutojaarsalaris: €26.242,32

 1 MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT/ BACHELOR 
(SOCIAAL) VERPLEEGKUNDIGE
Contractueel - woonzorgcentrum – deeltijds (30,40 u/week)- cat. IFIC14 – 
geïndexeerd brutojaarsalaris: €36.014,76

Lokaal bestuur
 PITTEM 

ZOEKT nieuwe 
collega’s (m/v/x)

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF

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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