
 TWI is een Brussels maatwerkbedrijf. Met haar groendienst beoogt 
TWI een transformatie naar ecologisch onderhoud en het creëren van 
biodiversiteit via de oprichting van een aparte sociale onderneming 
Talea Brussel.  We willen een positieve maatschappelijke impact op 
mens, milieu en samenleving en jobs creëren voor mensen die elders 
te weinig kansen krijgen.

Talea Brussel zoekt BEDRIJFSLEIDER 
met ervaring in de groensector

Jouw takenpakket : 
•  Je vertaalt de oprichting van Talea op het terrein en werkt een actieplan uit
•  Je zet ons merk in de markt en bouwt een netwerk uit van klanten en (onder) 

aannemers
•  Je schrijft offertes uit en sluit deals af
•  Je bent de M/V die alles realiseert op het terrein met de nodige doorzetting 
•  Je bouwt jouw team en organisatie uit
•  Je rapporteert aan de gedelegeerd bestuurder

Jouw profiel: 
•  Jouw nieuwsgierigheid en ondernemingszin maken jou de drijvende kracht die we 

zoeken
•  Je hebt een Bachelor of Master niveau of gelijkwaardig door ervaring
•  Je bent tweetalig N/F en in het bezit van een rijbewijs B
•  Je hebt een leidinggevende ervaring binnen een KMO 
•  Je hebt technische kennis rond ecologie en biodiversiteit

Ons aanbod: 
•  Vast contract, aantrekkelijke verloning, maaltijdcheques, bedrijfswagen
•  Ondersteuning door het management en de centrale diensten  

van TWI

JOIN OUR TEAM en bezorg je motivatiebrief en CV aan de 
gedelegeerd bestuurder, Christian Loones, 
Christian.Loones@twi.brussels. 

.

We zijn dringend op zoek naar commerciële medewerkers !
Ben jij die persoon aarzel dan niet en contacteer ons.  
Hou je van landbouw, tuinbouw, fruitteelt of veeteelt?
Heb je hier bepaalde kennis in die je graag wil uitbreiden?
Een job bij Timac Agro BeLux.
•  Je staat in nauw contact met onze klanten maar ook met uw  

verkoopleider en senior vertegenwoordiger die op termijn vervangen  
moet worden.

•  Om meer te weten over onze producten en onze activiteiten:  
www.roullier.com en be.timacagro.com

•  Je bent creatief in handelen en bedenken van oplossingen voor onze klanten.

Om ons team te versterken, zoeken wij momenteel
1 deskundige mobiliteit – statutair– 

voltijds – B1-B3
De gemeente Beersel wil duurzame mobiliteit bevorderen en de verkeersveiligheid en –
leefbaarheid verbeteren, met de zwakke weggebruiker voorop.  Als deskundige mobiliteit zorg 
je voor de uitwerking, opvolging en adviesverlening bij mobiliteitsprojecten. Je coördineert 
de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het mobiliteitsbeleid: aanpakken van onveilige 
verkeerssituaties, vorm geven aan het parkeerbeleid, verbeteren en uitbreiden van de 
fietsinfrastructuur, laadpalen, sensibiliseringsacties op vlak van verkeer, enz. Je formuleert 
antwoorden op meldingen en organiseert burgerparticipatie met betrekking tot mobiliteitsdossiers. 
Je onderzoekt subsidiemogelijkheden en stelt subsidiedossiers samen. 

Je beschikt over een bachelor diploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus 
of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Stuur je kandidatuur aan: Personeelsdienst Gemeente en OCMW Beersel. Torleylaan 13, 1654 
Huizingen, ten laatste op 15 januari 2023 of naar personeel@beersel.be.

Bij Mediahuis zijn we op zoek naar een Administratief Sales 
Medewerker Binnendienst. En we geloven dat jij de 

juiste persoon bent.

Administratief Sales Medewerker - Binnendienst

WANT WIE WE NODIG HEBBEN, is iemand die helpt om dagelijks alle to-do boxen leeg te 
krijgen, administratief bijspringt tijdens piekmomenten in de afdeling, planningen maakt voor het 
team en zorgt dat deze up-to-date blijven. Kortom, een uitdagende job waarbij je meewerkt op de 
interne sales afdeling en taken afwerkt in opdracht van de sales manager. 
Begin je al volop te dromen als je dit leest? Lees dan aandachtig verder, want het wordt alleen 
nog maar beter!

WAT DE JOB INHOUDT, SOMMEN WE GRAAG EVEN VOOR JOU OP: 
•  Je bent de administratieve duizendpoot van de afdeling  en werkt nauw samen met het in-

bound sales team;
•  Je ondersteunt administratief de Sales manager, denkt mee aan praktische uitwerking van sales 

initiatieven; 
•  Je bereidt analyses voor en werkt administratief alles uit voor verkoop van nieuwe producten;
•  Je kijkt met open blik naar werkprocedures. Je doet suggesties ter verbetering; 
•  Je bent op termijn het intern aanspreekpunt voor alles wat met CRM te maken heeft en verdiept 

je in deze wondere wereld; 
•  Je werkt nauw samen met  collega’s van andere afdelingen zoals CRM- en BI team, order 

verwerking;
•  Optioneel maar geen must, schrijf je mee aan de infomails. 

WAT WORDT NU JOUW TWEEDE THUIS?
Jobat, dat wordt jouw speelveld! Jobat is een job board en een vaste waarde in de grootste 
Vlaamse kranten, maar ook een platform waar je  terecht kan voor inspirerende content, reken-
tools, testen en e-gidsen. Werknemers vinden er een job waar ze écht gelukkig van worden, 
werkgevers de perfecte kandidaat. Wat op je CV staat, is belangrijk, maar lang niet het enige waar 
we belang aan hechten. Naast je administratieve achtergrond is het minstens even essentieel dat 
je een teamplayer bent en graag gestructureerd en nauwkeurig te werk gaat. Ook sta je gekend 
om je sterk redeneringsvermogen. Ook denk je graag proactief en creatief mee en enige com-
merciële feeling is mooi meegenomen. Daarnaast communiceer je vlot in het Nederlands en heb 
je ook een vlotte pen. Kennis van Frans en Engels zijn een mooie plus maar zeker geen must. 

WAT KRIJG JIJ VAN ONS TERUG? 
Zoals wij geloven in de eigenheid van al onze merken, zo geloven wij ook in de eigenheid en de 
persoonlijkheid van al onze mensen. Bij Mediahuis gaat het daarom niet enkel over je job, maar 
ook over je groei- en loopbaanmogelijkheden. Naast de basics (een goed salaris, extralegale 
voordelen, enz.) zetten wij vooral in op een fijne werkomgeving en permanente opleidingsmo-
gelijkheden. Mediahuis is méér dan een werkgever, net zoals jij méér bent dan de tekst op je cv. 
Meer uitleg over onze troeven kan je hier vinden. Onze bedrijfscultuur en sfeer kan je opsnuiven 
op onze verschillende social media kanalen Instagram, Facebook en LinkedIn.
Nu is het aan jou! 

WAAG JE JE KANS OF BLIJFT HET BIJ DROMEN? 
Lijkt de functie van Administratief Sales Medewerker Binnendienst jou op het lijf geschreven, 
aarzel niet en solliciteer. 

https://jobs.mediahuis.be/job/258269/
administratief-sales-medewerker?utm_
source=jobslot&utm_medium=print&utm_cam-
paign=administratief-sales-medewerker

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

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE


