
Bekijk onze vacatures op 
www.pxl.be/jobs

Hogeschool PXL zoekt gedreven collega’s:

ONDERZOEKERS 
• ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE
• CYBERSECURITY 

PROJECTMEDEWERKERS 
• EXTENDED REALITY (XR) IN VORMING ONDERWIJS & TRAINING
• VRIJETIJDSECONOMIE

(WEB)COPYWRITER

FUNCTIONEEL ANALIST

EVENTPLANNER PXL-NEXT

DIRECTIE-ASSISTENT PXL-GREEN&TECH

Je eigen opdracht vormgeven, 
met ondersteuning daar waar nodig, 
met respect voor jouw levensverhaal, 

met oog voor jouw talent. 

Je bent een financieel
expert en je hebt een 

luisterend oor.

Je ziet mensen graag 
persoonlijk “bloeien”
 maar ook als team 

““groeien”.

vestiging zwalm
onbepaalde duur - voltijds
interesse?
surf naar www.vzwdebolster.be/vacatures
of mail naar vacatures@vzwdebolster.be 

Bekijk 
onze 

vacatures 
ook 

digitaal!

vzw de bolster zoekt

directeur
administratie en logistiek

Wij zijn ook op zoek naar een preventie-adviseur en team-
verantwoordelijken om onze werking te komen versterken.
Wij zijn ook nog op zoek naar een preventie-adviseur, 

teamverantwoordelijken en woonbegeleiders om 
onze werking te komen versterken. Check onze vacatures 

op www.vzwdebolster.be/vacatures

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

  
Op naar de tweede sollicitatieronde

Wat de Rode Duivels niet lukte op het WK, lukt jou wel: de tweede 
ronde halen voor die droomjob. “Een goede voorbereiding en 
positieve houding staan voorop.”

Je solliciteert al even, maar krijgt 
alleen maar afwijzingen. “Dan is 
het slim om bij jezelf na te gaan 
waarom het maar niet lukt”, oppert 
Annelies Quaegebeur, loopbaan-
coach bij A-Lissome. Mogelijk solli-
citeer je op de verkeerde jobs. “Heb 
je de juiste vaardigheden in huis 
voor die job waar je voor sollici-
teert? Zo ja, zet die op je cv extra in 
de verf”, raadt ze aan. Ook je sollici-
tatiebrief zelf verdient een op maat 
aanpak. “Probeer die zo te schrijven 
dat hij past binnen het functieprofiel 
dat ze zoeken.”  

VOORBEREIDING 
EN VERHAAL
Deed je al meerdere sollicitatie- 
gesprekken, maar haal je de vol-
gende ronde niet? Denk aan je 
voorbereiding. “Als jij je van tevo-

ren niet goed hebt georiënteerd op 
het bedrijf, maak je minder kans om 
aangenomen te worden dan met 
een steengoede voorbereiding.” 
Voorts is ook je verhaal van tel. “Je 
moet uitleggen waarom deze job 
een logische stap is voor jou in jouw 
huidige loopbaan. En wees positief 
ingesteld. Praat bijvoorbeeld niet 
negatief over vorige werkgevers, dit 
wordt vaak opgepikt als een rode 
vlag.”  (WiVi)

De snelste weg naar een job in 
de publieke of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE
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