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

‘Minder werken, 
meer doen’ van 
coach Anneleen 
De Lille is het 
eerste boek uit 
de lijst. Als je 
het gevoel hebt 
dat je keihard 
werkt, maar toch altijd achter de 
feiten aanholt, dan is dit mogelijk 
iets voor jou. Het is geen klassiek 
boek over productiviteit of time 
management. Maar het plaatst 
het concept van ons werk breder 
met aandacht voor stress (en hoe 
het te vermijden), focus, gewoon-
tes, grenzen en verbinding.

Het tweede boek 
is ‘Pak de Bus’, 
een heruitgave 
van een klas- 
sieker van Jon 
Gordon. Het is 
een klassieke 
parabel die vertelt over George, 
die naast alle privé- en werkperike-
len waar hij mee te kampen heeft, 
op een maandagochtend zijn auto 
aantreft met een lekke band. Maar 
dan blijkt de noodgedwongen busrit 
naar kantoor, en kennismaking met 
de empathische chauffeur, de oplos-
sing te zijn voor al zijn problemen. 
‘Pak de bus’ streeft de kracht van 
positieve energie na.

Ook ‘Getting to 
yes’ is een her-
uitgave van een 
eerdere publica-
tie én een klas-
sieker inzake 
onderhandelen. 
In diverse onder-
handelingssituaties komt ‘Getting 
to Yes’ van pas, en ja: dus ook bij 
loononderhandelingen. Het uit-
gangspunt is dat je steeds best op 
zoek gaat naar een uitkomst die 
voor beide partijen optimaal is. 

Het vierde boek 
‘Beste medewer-
ker, hoe gaat het?’ 
is het enige pure 
hr-boek uit deze 
lijst. Het gaat over 
feedback op het werk en hoe de 
klassieke jaarlijkse evaluatie te-
genwoordig onder vuur ligt. Het 
boek heeft een duidelijke rode 
draad: de nodige ingrediënten om 
de ideale aanpak rond feedback 
in elke organisatie samen te stel-
len.

        (WiVi)

Vier boeken over werk voor onder de kerstboom 
Wintertijd is ook boekentijd. Naar jaarlijkse gewoonte zetten wij bij Jobat een aantal interessante boeken op een rijtje. 
Van minder werken en positieve energie tot beter onderhandelen en regelmatig evalueren.

 
ALL PROTEC

Brandbeveiliging - Brandblusapparaten

Interesse? 
Stuur uw kandidatuur met cv en foto naar 
info@all-protec.be (t.a.v. de Personeelsdienst)

We zoeken een (m/v)

ONDERHOUDSMONTEUR 
BLUSAPPARATEN
voor de regio Brugge/Oostkamp
Je functie: 
Je bent verantwoordelijk voor het jaarlijkse onderhoud van brand- 
blussers en brandpreventiemateriaal bij onze klanten, conform 
normen en regels.

Je taken: 
• Je voert inspecties, onderhoud uit en adviseert klanten op het 
gebied van brandbeveiliging • Daarnaast ben je ook verantwoordelijk 
voor de verkoop van brandpreventiemateriaal aan onze klanten.

Je profiel: 
• Je hebt technische affiniteiten • Je bent in het bezit van een 
rijbewijs B • Je communiceert vlot en gemakkelijk met klanten en 
bent commercieel aangelegd • Je bent serieus, ordelijk en nauwgezet 
• Je werkt graag zelfstandig en zoekt altijd naar oplossingen • Je bent 
fysiek resistent en je kan goed tegen stress.

Ons aanbod: 
• Bediendecontract van 38 uur/week • Goede 
arbeidsvoorwaarden • Hospitalisatieverzekering 
• Aanvullendpensioenplan • Vast salaris met 
premies • Gedegen interne training • Voertuig 
van de firma.

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!



Met een dikke trui naar kantoor?

Dat blijkt uit een bevraging van hr-dienstengroep 
Liantis bij 1.568 ondernemers. De maatregelen om 
de energiefactuur binnen de perken te houden zijn 
divers, maar 90 procent van de werkgevers neemt 
wel op een of andere manier actie. Ruim twee op 
drie van hen zet de verwarming lager. 60 procent 
tracht zijn medewerkers zoveel mogelijk te sensibi-
liseren. 44 procent houdt ramen en deuren dicht. En 
26 procent vraagt medewerkers om zich warmer te 
kleden als ze naar kantoor trekken.

20°C
Toch moeten werkgevers ervoor zorgen dat werk-
nemers voldoende comfortabel kunnen werken, 
oppert Roger Collier, preventieadviseur bij Liantis. 
En dat comfort is veel meer dan enkel de tempera-
tuur. “Ook elementen als vochtigheid, intensiteit van 
het werk en tocht spelen hier een rol”, stelt hij. Het 
doel is om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk 
mensen klachten ondervinden. “Typisch mag dit niet 

meer dan 10 procent van de werknemers zijn. Voor 
kantoorwerk zal de minimale temperatuur dan rond 
de 20°C liggen.”  (WiVi)

Bijna alle werkgevers nemen maatregelen om de energiekosten in te tomen. 
Sommige vragen aan hun medewerkers zelfs om zich warmer te kleden.

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

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)

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.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

Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

Bezoek onze jobbeurzen.
Ontmoet tientallen werkgevers op één dag, 
op één locatie, bij jou in de buurt.
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