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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Word jij onze Vlaamse ombudsman of -vrouw?

De Vlaamse Ombudsdienst is een onafhankelijke instelling die 
verbonden is aan het Vlaams Parlement.

Functie? Als ombudsman of -vrouw vervul je een brugfunctie tussen 
burgers en beleidsvoerders. Je neemt klachten van burgers over de 
Vlaamse overheid ter harte, je leidt de Vlaamse ombudsdienst als een 
stuurvaardige manager en je neemt een onpartijdige en transparante 
houding aan in de klantgerichte dienstverlening.

Pro� el? Je bent in het bezit van een universitair diploma en je hebt 
minstens vijf jaar relevante ervaring. Je beschikt over kennis van de 
verschillende politieke en administratieve structuren en je hebt inzicht 
in de fundamentele regelgeving van de Vlaamse bevoegdheidsdomei-
nen. Daarnaast ben je een goede coach en doordachte beslisser.

Aanbod? Een mandaatfunctie waarin je je eigen visie kan ontwikke-
len. Je hebt recht op een competitief salaris aangevuld met extralegale 
voordelen.

Geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 22 januari 2023. Meer 
info vind je op www.vlaamsparlement.be of www.searchselection.com.

Hier maak 
je het mee OM ONS TEAM TE VERSTERKEN ZIJN WIJ MOMENTEEL OP ZOEK NAAR EEN:

AFDELINGSHOOFD  
VEILIGHEID EN PREVENTIE  STATUTAIR 

Om overlast en (georganiseerde) criminaliteit aan te pakken zet 
Leuven in op een geïntegreerde veiligheidsaanpak via preventieve 
maatregelen, GAS en bestuurlijke handhaving.
We zoeken twee collega’s om de afdeling preventie enerzijds en  
de afdeling bestuurlijke handhaving anderzijds te leiden en te 
begeleiden bij de voortdurend wijzigende maatschappelijke 
uitdagingen.

Werken voor Leuven?  
Da’s baanbrekend!   
Want nergens wordt er zo 
enthousiast en vastberaden 
samengewerkt aan een nog mooiere 
toekomst voor iedereen. Met een 
positieve, onbevangen ingesteldheid  
maken we samen het verschil.

INTERESSE? 

Zeg YES en surf naar www.leuven.be/vacatures  
voor meer informatie. Solliciteren kan tot en met 
28 december 2022.

• Je zet de lijnen van de afdeling uit.

• Je coacht en motiveert het team.

• Je gaat voor uitstekende resultaten en zet daarvoor brede interne en 
externe samenwerkingen op.

We zijn ervan overtuigd dat elke medewerker uniek is. Daarom 
selecteren we kandidaten op basis van talent en motivatie, 
los van leeftijd, geslacht, origine, arbeidsbeperking of andere 
kenmerken.



GA VOOR MEER
GRIJP JE KANS
GROEI MEE
MET KU LEUVEN

KU Leuven. Inspiring the outstanding.

Als medewerker bij KU Leuven kan jij mee het verschil maken

Samen streven we naar meer inzicht en perspectief.
Samen werken we aan innovatief onderwijs en onderzoek.

Zet de volgende stap richting een duurzame wereld
en ga voor een job bij KU Leuven. 

Bouw mee aan de toekomst.

Klaar om mee te groeien?
Neem een kijkje tussen onze vacatures op kuleuvencareers.be



Scan de QR-codes voor meer info, 
je vindt alle vacatures ook terug op kuleuvencareers.be

Administratie

Management assistent Instituut voor fiscaal recht
Wij zijn op zoek naar een dynamische en veelzijdige 
Management Assistent ter ondersteuning van het instituut 
voor fiscaal recht.

Communicatiemedewerker PUC
Heb jij een passie voor communicatie, taal en redactie? 
Dan word jij misschien onze nieuwste 
communicatiemedewerker bij het Postuniversitair Centrum 
van de KU Leuven.

Administratief medewerker
Ben jij een administratieve duizendpoot en heb je een sterk 
organisatietalent? Sluit je aan bij ons als administratief 
medewerker in een fijne en uitdagende 
onderzoeksomgeving.

Medewerker communicatie
Voor onze campus in Brugge zoeken we een nieuwe 
collega die de interne en externe communicatie behartigt 
en evenementen zoals infodagen, promotievieringen, 
openingen labo’s, etc. organiseert. Je komt terecht in 
een klein, hecht team op een moderne campus, vlak naast 
het station van Brugge.

Management & beheer
Manager Aard- en Omgevingswetenschappen

Beheer jij mee de planeet? Wordt Manager bij de afdeling 
Aard- en Omgevingswetenschappen.

ICT

Full Stack webdeveloper (focus frontend)
import {computed, ref} from "vue"; const part1 = 
ref<string>('Als je deze'); const part2 = ref<string>('op je lijf 
geschreven'); const message = computed(() => `${part1.
value} code begrijpt, is deze job ${part2.value}!`);

ICTS zoekt enthousiaste IT collega's
Wil je je eerste professionele stap zetten of heb je al wat 
ervaring? Wij verwelkomen enthousiaste IT medewerkers, 
van alle ervaringsniveaus, met ondersteuning en ruimte om 
continu bij te leren.

Sharepoint M365 Cloud ontwikkelaar
Werk mee aan een SharePoint-omgeving waarmee 
duizenden mensen hun informatie kunnen delen met elkaar.

M365 cloud beheerder
Interesse in IT, maar videoconferencing en groupware zijn 
helemaal je passie? Ontplooi jezelf in een ICT organisatie 
waar innovatie en toptechnologie sleutelbegrippen zijn.

Java developer
Ben jij een gedreven Java ontwikkelaar en wil je meewerken 
aan een brede waaier aan toepassingen en systemen voor 
zowel studenten als personeel? Dan is onze state of the art 
ICT-dienst de ideale werkplek voor jou. Samen bouwen we 
aan een relevante en veilige ICT omgeving voor de 
universiteit en hogescholen van onze associatie.

MAAK VAN 2023
JOUW JAAR 
Ook in het nieuwe jaar krijg je bij KU Leuven alle kansen om samen met ons te 
groeien. En om uitdagingen te creëren op maat van jouw carrière. 

Zin om in 2023 mee te zorgen voor inspirerende inzichten binnen onze teams? 
Neem een kijkje tussen de talrijke vacatures, van HR en Communicatie tot ICT 
en Finance en bouw mee aan een duurzame toekomst. 



Web developer (PHP, JS, SQL,…)
Webtoepassingen bouwen, daar spring jij 's morgens 
enthousiast voor uit je bed. Ook geeft het maken van 
toepassingen die mensen het leven vergemakkelijken je 
grote voldoening. Ontdek zeker onze vacature voor 
analist-ontwikkelaar voor de webomgeving.

Enthousiaste teamleden voor onze SAP
Wil je onze SAP S/4HANA omgeving samen verder 
uitbouwen? Wij zijn op zoek naar systeembeheerders, 
ontwikkelaars, analisten en allrounders om onze teams te 
versterken.

RDM software engineer
Bouw mee aan een Research Data Management (RDM) 
oplossing voor KU Leuven. We zijn op zoek naar een 
collega met een passie voor de technische omgeving 
waarin hij/zij zichzelf zal kunnen bewijzen.

Systeemingenieur Beveiliging
Droom je ervan om je IT-competenties toe te passen  
als beveiligingsingenieur in een boeiende organisatie?  
Werk met ons mee om de veiligheid van IT-systemen naar 
een hoger peil te tillen bij de grootste universiteit  
van Vlaanderen.

KU Leuven. Inspiring the outstanding.

Neem je carrière in handen en solliciteer via kuleuvencareers.be

Techniek & Engineering
Verantwoordelijke exploitatie gebouwinstallaties

Als exploitatieverantwoordelijke ben je verantwoordelijk 
voor de HVAC en elektrotechnische gebouwinstallaties in 
jouw site in Leuven. Jouw doel is ervoor zorgen dat alle 
installaties in je gebouwen perfect, veilig en energiezuinig 
draaien.

Ingenieur en bachelor elektrotechniek
Als projectingenieur of projectmedewerker ga je 
elektrotechnische installaties ontwerpen, opstarten, 
begeleiden en afwerken. Maak deel uit van een gedreven 
team en leef je uit in een variatie aan projecten rond 
hoog- en laagspanning, branddetectie, toegangscontrole, 
data en liften.

Logistieke experten
Wil je als magazijnverantwoordelijke de opdrachten binnen 
ons magazijn op een efficiënte en flexibele manier 
organiseren? Of als verantwoordelijke expeditie goederen 
en documenten verzendklaar maken voor externe 
distributie, wereldwijd?
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