
GEÏNTERESSEERD IN DEZE LEUKE JOB?
Stuur je kandidatuur met cv ten laatste op 29 januari 2023  
naar sandy.devreese@pomov.be.

PROJECTMANAGER FABRIEK LOGISTIEK
VOLTIJDS • ONBEPAALDE DUUR • CONTRACTUEEL

De POM Oost-Vlaanderen pioniert voor een duurzaam, innovatief, toe-
komstgericht en klimaatgezond Oost-Vlaanderen. Met Fabriek Logistiek 
hebben we een logistiek testcentrum opgericht, waarvan jij als project-
manager de werking kan versterken. Een boeiende taak dus!

www.fabrieklogistiek.be
www.pomov.be

• Je staat samen met de projectcoördinator in voor de klanten-
werving en voor de start en opvolging van de diverse projecten 
van Fabriek Logistiek.

• Je staat mee in voor het begeleiden van tests, voor de perma-
nentie en voor de algehele opvolging van Fabriek Logistiek.

• Je bouwt je interesse en/of expertise in magazijnwerking en 
techniek verder uit.

• Je staat mee in voor de rondleidingen in Fabriek Logistiek.
• Je kan prima organiseren en coördineren, je neemt initiatief, 

praktische taken schrikken je niet af, je bent leergierig en je stelt 
je flexibel op.

PRAKTISCH
• Een masterdiploma is vereist; relevante ervaring en interesse 

in magazijnwerking zijn pluspunten.
• Je slaagt voor een examen dat bestaat uit twee delen:

* schriftelijke proef op 9 februari 2023 om 14.00 uur in Gent.
* mondelinge proef op 7 maart 2023 vanaf 09.00 uur in Gent.

WIL JE TOCH NOG GRAAG IETS MEER INFO?
Neem gerust contact op met projectcoördinator Danny Vanrijkel  
(E danny.vanrijkel@fabrieklogistiek.be • T 0498 177 743)

AANBOD:  Voor al deze functies biedt IVM een passende verloning aan overheids-
barema's, maar met een 'extraatje'  en diverse extralegale voordelen: pensioen-
verzekering, verzekering gewaarborgd inkomen, hospitalisatieverzekering inclusief 
tandzorg, maalti jdcheques, maximale fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.. .
Een aangename werksfeer met aandacht voor fysiek en psychisch welzi jn en 
collegialiteit.  Met ruimte om jezelf te ontplooien en permanente opleiding.

VERANTWOORDELIJKE DATABEHEER EN ICT
A1a-A3a (masterniveau; of bachelor en slagen voor capaciteitstest)

FINANCIEEL VERANTWOORDELIJKE
A1a-A3a (masterniveau; of bachelor en slagen voor capaciteitstest)

ONDERHOUDSCOÖRDINATOR MECHANICA
A1a-A2a (technische bacheloropleiding)

PROCESOPERATOR AFVALENERGIECENTRALE
C2-C4 (A2 elektriciteit, elektronica, elektromechanica of gelijkwaardig)

 
Jobadvertenties vind je zowel  
in dit weekendkatern 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


