
Lode Jacobs (37) uit Oostkamp is sinds 2005 
aan boord bij ILVO. Hij maakt er deel uit van het 

laboteam chromatografie, een discipline die zich - 
eenvoudig uitgelegd - toespitst op de scheiding van 
chemische stoffen. Lode onderzoekt er onder meer 
het effect van baggerslib op het zeeleven. Dat slib 
ontstaat bij het uitdiepen van vaargeulen of bij de 
aanleg van nieuwe structuren in de zee, in rivieren 
of in havens. Om dat slib in zee te mogen storten, 
gelden er strikte kwaliteitscriteria. ILVO volgt de 
biologische en chemische impact op het maritieme 
milieu op de voet. 
“We monitoren de aanwezigheid van schadelijke 
stoffen, aan de hand van staalnames op de dum-
pingplaatsen”, vertelt Lode. “We bekijken onder 
meer de aanwezigheid van pcb’s (giftige organische 
chloorverbindingen – red), pesticiden, zware meta-
len zoals koper en zink, en stoffen die aanwezig 
zijn in antifouling, een scheepsverf die begroeiing 
tegengaat. ILVO voert dat soort onderzoek al sinds 
1979. Zo kunnen we evoluties op lange termijn in 

kaart brengen. De globale tendens is gelukkig po-
sitief.” 
Het labo chromatografie werkt daarnaast nog rond 
verschillende tijdelijke opdrachten. “Voor een 
steurkweker voeren we onderzoek naar het geos-
minegehalte, een aardesmaak die je in steureitjes 
kan aantreffen. Onze bevindingen helpen hem de 
grondsmaak uit de kaviaar te weren.”

TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG
De werkdesk van Lode stemt niet overeen met het 
clichébeeld van een laboratorium. De witte overjas 
is er wel aanwezig, maar in plaats van klassieke mi-
croscopen treffen we er verschillende andere ge-
avanceerde toestellen aan. Die zijn doorheen de 
jaren sterk geëvolueerd. “Toen ik hier aan de slag 
ging, hanteerden we nog veel manuele methodes”, 
vertelt Lode. “Vandaag helpt de technologie ons om 
zowel sneller als exacter te werken. Dat diepere de-
tailniveau maakt voor een onderzoeker een wereld 
van verschil.” Het hoeft dan ook geen verwondering 

LABORANT HOUDT WATERLEVEN ONDER DE (SPREEKWOORDELIJKE) LOEP

te wekken dat Lode nauwkeurigheid als de essen-
tiële competentie van een laborant beschouwt. De 
minste afwijking van de geijkte procedures creëert 
volgens hem al een vertekend beeld. 

STAALNAME OP ZEE
Wat Lode sterk aanspreekt in zijn job, is de variatie. 
“We verrichten niet alleen onderzoek, maar helpen 
ook nieuwe analysemethodes ontwikkelen. Daar-
naast vaar ik ook één keer per jaar een week mee 
uit voor staalnames op zee. Het comfort op het on-
derzoeksschip Belgica is vrij basic, al zal de echte 
zeebonk het misschien wel als luxueus beschou-
wen (lacht).” ILVO werkt volgens Lode sterk resul-
taatgericht. “Het gaat niet zomaar om het genereren 
van data en cijfertjes, maar om er ook daadwerkelijk 
mee aan de slag te gaan voor de opdrachtgever, 
mens, milieu en maatschappij. Als laborant help je 
dus het verschil te maken.”

Kurt Deman

“Nauwkeurigheid
is cruciaal”

Van onderzoek naar de buxusmot tot kennisdeling over de vleesveehouderij: de 
laboranten van ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedings-onderzoek, 
zijn van vele markten thuis. Het zee- en waterleven is er de biotoop van Lode Jacobs, 
die in Oostende labo-  en onderzoeksopdrachten combineert. En nee, daar komt in 
zijn geval geen microscoop aan te pas.

Lode Jacobs, laborant bij ILVO: “Het diepere detailniveau maakt voor een onderzoeker een wereld van verschil.”

Op zoek naar jobadvertenties? Die 
vind je zowel in dit weekendkatern 
als elke werkdag – verspreid – in 
je krant. En natuurlijk ook altijd op
Jobat.be 



 Gemeente Voeren is op zoek naar een: 

 Deskundige milieu 
 contractueel | voltijds | B1 – B3  
 

Ben jij een echte teamspeler met een hart voor milieu, klimaat en  
duurzaamheid? Wil je graag in onze mooie landelijke gemeente werken  
samen met enthousiaste collega’s? 
 

Aarzel dan niet en stuur je sollicitatiebrief met CV, afschrift van je diploma en 
uittreksel uit het strafregister uiterlijk 3 juli 12u naar info@devoor.be of per 
post naar Gemeente Voeren, Gemeenteplein 1, 3798 Voeren. 
 

Meer info: www.voeren.be  

De Groote Wegmarkeringen is hoofdzakelijk actief in het plaatsen 
van wegmarkeringen en vangrails. 

Momenteel zijn we op zoek naar:

VERANTWOORDELIJKE OFFERTEDIENST & AANBESTEDINGEN (m/v)

Jobinhoud:
-  Technische en administratieve  

voorbereiding  
- Aanpreekpunt voor (nieuwe) klanten 
- Locatie: Deinze en Merelbeke

Ga je de uitdaging aan? 
Stuur dan jouw kandidatuur naar nicola@degrootegaston.be 
met Cv en motivatiebrief.

Aanbod:
- On-the-job opleiding van verschillende collega’s 
-  Correcte verloning volgens kennis,  

potentieel en ervaring 
-  Extralegale voordelen, 20 verlofdagen  

en 12 inhaalrustdagen

provincie Limburg
Universiteitslaan 1

3500 Hasselt, BE
limburg.be/vacatures

Provincie  
Limburg
hier groeien ideeën

Het Provinciaal Onderwijs Limburg staat voor een kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs. 
Het speelt flexibel in op de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen met een breed 
aanbod aan opleidingen, met respect voor eigenheid, waardering van inzet, creativiteit en 
betrokkenheid en het streven naar het welbevinden van elke leerling. 

Het Provinciaal Onderwijs Limburg zoekt een gedreven collega (m/v) voor de functie van: 

Directeur Provinciale Secundaire School Bilzen (PSSB)
De PSSB is een school gelegen in het groen. Er wordt voltijds secundair onderwijs 
van de eerste, tweede en derde graad aangeboden, met in de laatste twee graden de 
studiedomeinen STEM (Mechanica, Lassen-constructie en Elektriciteit) en Economie en 
organisatie (Verkoop en handel). De PSSB is ook een lesplaats voor opleidingsvorm 4 
(OV4) van de Provinciale School Buitengewoon Secundair Onderwijs De Wissel Genk, 
en de opleiding Lassen van het PCVO Limburg. 

Aanbod
• De directeur wordt bezoldigd op basis van 

salarisschaal 525: minimumwedde 4.398,52 euro 
en maximumwedde 6.812,11 euro (= geïndexeerde 
brutomaandwedde op 1 april 2020). 

• Een tijdelijke aanstelling in afwachting van een 
vaste benoeming met ingang van 1 september 2020.

Adjunct-Directeur Provinciale Secundaire School Hasselt (PSSH)
De PSSH heeft 2 campussen: de Kunsthumaniora en het Provinciaal Instituut 
Verpleegkunde (PIVH). 

De Kunsthumaniora, gelegen aan de Gouverneur Verwilghensingel 3 in Hasselt, 
organiseert de eerste graad Artistieke Vorming (van de Provinciale Middenschool 
Hasselt) en de tweede en derde graad van het kunstsecundair onderwijs (KSO) met de 
studiegebieden: Beeldende kunsten en Podiumkunsten. Alle studierichtingen leveren 
een diploma secundair onderwijs af.

Het PIVH bevindt zich aan de Kunstlaan 1 te Hasselt. Deze opleiding valt onder het 
hoger beroepsonderwijs (HBO5) en bestaat uit 5 modules. Na het behalen van 5 
deelcertificaten studeert men af als gegradueerde in de verpleegkunde.

Aanbod
• De adjunct-directeur wordt bezoldigd op basis van 

salarisschaal 540: minimumwedde 3.670,42 euro 
en maximumwedde 6.084,01 euro (= geïndexeerde 
brutomaandwedde op 1 april 2020). 

• Een tijdelijke aanstelling met ingang van  
1 september 2020. 

www.limburg.be/vacatures#limburgbevacatures 

Hoe solliciteren? 
Stuur je kandidatuur, bestaande 
uit een sollicitatiebrief, een 
uitgebreid curriculum vitae 
met een pasfoto en een kopie 
van je diploma’s, uiterlijk op 
maandag 22 juni 2020, vóór 10 u.  
’s morgens, via e-mail naar:  
chris.vanhoeck@limburg.be (de 
datum geldt als bewijs).

Nog vragen?
www.limburg.be/vacatures of 
contacteer mevrouw Chris Van 
Hoeck tel. 011 30 58 58.

Het provinciebestuur als werkgever let 
op het bevorderen van gelijke kansen 
bij een aanwerving. Kwaliteiten bij 
mensen zijn belangrijker dan leeftijd, 
geslacht, handicap, etnische afkomst 
en nationaliteit.

het lokaal bestuur Maasmechelen gaat voor het woonzorgcentrum en 
de dagverzorgingscentra over tot de aanwerving van: 

VERPLEEGKUNDIGE
contractueel – C3-4/BV1-3

• Je bent verantwoordelijk voor de goede zorgen en begeleiding 
van de bewoners. Dit zowel op psychosociaal als op fysiek vlak • Je 
staat in voor kwaliteitszorg door deel te nemen aan werkgroepen en 
de nodige administratieve taken te voltooien • Je bent klantgericht 
met  een groot empathisch vermogen • Je bent flexibel en 
stressbestendig • Je kan goed samenwerken in een team en bent 
multidisciplinair • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
Voorwaarden: Diploma Gegradueerd (C3-4) Verpleegkunde of 
Bachelor (BV1-3) Verpleegkunde 

Zorgkundige
Contractueel - C1-C2

• Je bent verantwoordelijk voor dagelijkse hygiënische zorgen en nazorgen en het wekelijks 
bad • Je staat in voor de begeleiding en ondersteuning van bewoners op het vlak van 
maaltijdbegeleiding, psychische ondersteuning, … • Je geeft zorg op psychosociaal 
en lichamelijk vlak, met de bedoeling een nieuwe thuis te creëren waarin de bewoner 
zich gerespecteerd, veilig en geborgen voelt • Je werkt mee aan kwaliteitszorg door 
deel te nemen aan werkgroepen en administratieve taken uit te voeren • Je werkt voor 
ondersteuning in de zorg via het elektronisch zorgdossier en robotmedicatie
Voorwaarden: Attest of diploma dat toegang biedt tot het beroep van zorgkundige en in 
het bezit van een visumnummer als zorgkundige

Aanbod: • Marktconform loon waarbij relevante ervaring onder voorwaarden geldelijk gevalideerd kan worden • Bijkomende extralegale voordelen zoals gunstige 
verlofregeling, hospitalisatieverzekering, aankoopkortingen, ...

Interesse? Solliciteren kan t.e.m. 5 juli 2020 met toevoeging van:
• gemotiveerd schrijven en cv
• kopie van gevraagde diploma of gelijkwaardigheidsattest 
•  kopie visum voor zorgkundigen (functie zorgkundige)
• uittreksel strafregister model 1 (max. 3 maanden oud)
De selectieprocedure zal plaatsvinden op 17 juli 2020.

Vragen? Mail ons! 
• Voor woonzorgcentrum: heidi.erkens@maasmechelen.be en  

voor dagverzorginscentrum: johan.frederix@maasmechelen.be 
• Info over de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: vacatures@maasmechelen.be

Kijk voor de uitgebreide functieomschrijvingen op www.maasmechelen.be.



Functie: Als innovatieambtenaar coördineer je de projecten van het 
lokaal bestuur op het vlak van duurzame ontwikkeling en smart city 
initiatieven in samenwerking met externe partners. Je zorgt voor 
de begeleiding en implementatie van de diverse initiatieven zoals: 
• uitvoeren burgemeestersconvenant: adaptatie en mitigatie • uitwerken en 
uitvoeren duurzame mobiliteit bv wegen en laadinfrastructuur, fi etsdelen, 
fi etsleasing, autodelen … • uitwerken duurzaamheidsvisie in gemeentelijke 
dienstverlening • innovatie in de dienstverlening bv onderzoek gebruik 
digitale platformen, digital twin. Tevens sta je in voor de sensibilisering 
naar bedrijven en particulieren toe. Tenslotte streef je synergiën na tussen 
bedrijven, particulieren, bevoegde overheden en energieleveranciers.

Profi el: Je werkt autonoom, je werkt resultaatgericht en spant je actief in om 
de vooropgestelde doelstellingen in je projecten te behalen. Je kan anderen 
begeesteren. Je volgt nieuwe trends met betrekking tot duurzaamheid en 
innovatieve smart city-oplossingen op de voet op. Je kan goed in team 
samenwerken.

Voorwaarden: Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een bachelor-
diploma. Je beschikt over een relevante aantoonbare beroepservaring van 
minstens drie jaar.

In onze snel evoluerende samenleving dreigen nog altijd mensen uit de boot 
te vallen. Het OCMW van Aalter is een dynamisch en ondersteunend bestuur 
dat mensen sterker wil maken en een belangrijke sociale doelstelling wil 
waarmaken.

Functie: Je vormt een brug tussen de cliënten, de hulpzoekende burgers en het 
OCMW. Je vertaalt hulpvragen naar hulpverleningsvoorstellen. Je begeleidt 
cliënten op materieel, administratief en psychosociaal vlak en signaleert 
leemtes in het sociale netwerk aan het lokale beleid.

Profi el: Je bent vriendelijk, sociaal ingesteld en vaktechnisch goed onderlegd. 
Je handelt en communiceert respectvol en bent integer. Je beschikt over zin 
voor initiatief, je bent stressbestendig en je kan goed plan- en procesmatig 
werken.

Voorwaarden: Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een diploma van 
maatschappelijk werker (bachelor in de sociale gezondheidszorg of bachelor 
in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of 
een daarmee gelijkgesteld diploma).

Functie: Je staat in voor de algemene administratieve ondersteuning van de 
bestuursorganen, de diensten en de algemeen directeur. Je coördineert de 
voorbereiding en afwerking van de notulen van het college van burgemeester 
en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het 
vast bureau en het bijzonder comité voor sociale dienst. Je verleent juridisch 
advies en beantwoordt vragen van je collega’s over de gemeentelijke organen 
en besluitvorming.

Profi el: Je bent stressbestendig en fl exibel naar uren toe, vertrouwd met 
juridische databanken en de werking van een openbaar bestuur. Je hebt 
ervaring met MS Offi ce. Je bent discreet, punctueel, kritisch, diplomatisch, 
collegiaal, proactief, communicatief vaardig en staat garant voor een goede 
dienstverlening. Je kan zelfstandig en projectmatig werken.

Voorwaarden: Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een bachelor-
diploma of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Functie: Als hoofddeskundige ICT zorg je samen met je collega’s en externe 
partners voor het volledige beheer van de ICT-infrastructuur van het lokaal 
bestuur. Je bent verantwoordelijk voor een betrouwbare werking, het 
onderhoud en de verdere coherente klantgerichte digitalisering. Je staat in 
voor een effi ciënte en kwaliteitsvolle ondersteuning van de eindgebruiker. 
Je coördineert en realiseert IT-projecten van A tot Z met een duidelijke 
visie in het achterhoofd die kadert binnen het door het bestuur vastgestelde 
kwaliteitssysteem. Je volgt nieuwe trends en ontwikkelingen op om de 
kwaliteit van de ICT-dienstverlening te optimaliseren. Je staat in voor de 
communicatie naar alle betrokken partijen.

Profi el: Je beschikt over een brede interesse voor ICT. Je hebt zin voor initiatief
en handelt proactief. Je bent in staat om meerdere projecten en/of complexe 
projecten succesvol uit te voeren. Je werkt resultaatgericht om de voor-
opgestelde doelstellingen te behalen. Je kan zowel autonoom als in team
werken. Je beschikt tevens over een sterk analytisch vermogen en communi-
ceert vlot.

Voorwaarden: Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een bachelordiploma 
of een daarmee gelijkgesteld diploma. Kandidaten voor de functie van 
hoofddeskundige ICT die niet beschikken over een bachelordiploma 
worden toegelaten tot de selectieprocedure op voorwaarde dat ze slagen 
in de capaciteitstest (niveau bachelor). Je beschikt over een relevante 
aantoonbare beroepservaring van minstens drie jaar.

Functie: Als hoofddeskundige Budget ondersteun je de fi nancieel directeur bij 
beleidsvoorbereidende taken; je verleent advies met het oog op het bereiken 
van de beleidsdoelstellingen en je werkt mee aan de verdere uitbouw van de 
cel Budget. Je helpt bij de opmaak en aanpassing van de meerjarenplanning. 
Je stemt de activiteiten van de cel Budget af op de werking van andere cellen 
en begeleid deze in de dagdagelijkse uitvoering van de fi nanciële stromen 
(naar de klant toe). Tevens verzorg je de nodige rapporteringen en sta je in 
voor het invorderen en het opvolgen van het debiteurenbeheer. Je controleert 
de inkomende facturen, staat in voor de aanrekeningen en helpt bij de opmaak 
van de jaarrekening en de eindejaarsverrichtingen.  

Profi el: Je bent fl exibel, neemt je verantwoordelijkheid op en blijft ook goed 
presteren onder tijdsdruk. Je bent integer. Je zoekt naar verbeteringen en bent 
in staat om mee te helpen bij het implementeren van veranderingen. Samen 
met de collega’s resultaten neerzetten primeert op je persoonlijke belangen.
Je beschikt over een grondige kennis van fi nanciële technieken (boekhouding/
budgettering), van BBC en van Microsoft Excel.

Voorwaarden:  Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een bachelordiploma 
of een daarmee gelijkgesteld diploma. Kandidaten voor de functie van 
hoofddeskundige Budget die niet beschikken over een bachelordiploma 
worden toegelaten tot de selectieprocedure op voorwaarde dat ze slagen 
in de capaciteitstest (niveau bachelor). Je beschikt over een relevante 
aantoonbare beroepservaring van minstens drie jaar.

OCMW

Interesse? Alle inlichtingen i.v.m. de diploma- en toelatingsvoorwaarden, de functie-omschrijving en de selectieprocedure kan je terugvinden op
www.ccselect.be en www.aalter.be/vacatures. Voor vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of 02 467 35 40.

Solliciteren kan tot en met uiterlijk 17 juli 2020 door volgende documenten elektronisch via www.ccselect.be/vacatures te uploaden of via de post (Gemeente 
Aalter – p/a CC Select, Vliegvelddreef 9, 1082 Brussel) te bezorgen: motivatiebrief, cv, kopie diploma, kopie rijbewijs en recent uittreksel uit het strafregister.

De selectie zal doorgaan in juli/augustus. De exacte data worden later meegedeeld.

Het lokaal bestuur van Aalter werft aan. 
Ben je fl exibel, oplossingsgericht, effi ciënt, klantvriendelijk, collegiaal, gedreven en op zoek
naar een interessante en uitdagende job in eigen streek? Solliciteer dan voor deze vacatures (m/v/x):

INNOVATIEAMBTENAAR
voltijdse functie • graad B4-B5

MAATSCHAPPELIJK WERKER
halftijdse functie • graad B1-B3

DESKUNDIGE COÖRDINATIE-JURIDISCH MEDEWERKER
voltijdse functie • graad B1-B3

HOOFDDESKUNDIGE ICT
voltijdse functie • graad B4-B5

HOOFDDESKUNDIGE BUDGET
voltijdse functie • graad B4-B5

Aanbod voor bovenstaande functies: Wij bieden een boeiende voltijdse of halftijdse contractuele job in een stabiele werkomgeving met een aantrekkelijk loon 
(ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen, uit de privésector indien relevant). Daarnaast worden ook nog tal van extralegale voordelen 
toegekend zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, fi etsvergoeding en beschikken we over 
een interessante verlofregeling. Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve van één jaar.



Junior Financieel Manager
Ondernemende en analytische finance allrounder met passie voor financiële 

processen en reële doorgroeimogelijkheden
Je functie: • Je fungeert als rechterhand van de Financieel & 
Administratief Directeur en ondersteunt hem in de verschillende 
domeinen van het financiële beleid van Haven Oostende en haar 
dochterondernemingen • Je deinst er niet voor terug om zelf in 
de boekhouding te duiken en bent bereid om uitvoerende taken 
binnen het controllingdomein voor jouw rekening te nemen. Je 
werkt mee aan de operationele rapportage en de maandelijkse 
en jaarlijkse afsluitingen • Je bent medeverantwoordelijk voor de 
opmaak van de jaarlijkse budgetten en tussentijdse forecasts 
• Je stelt fiscale aangiften op en formuleert adviezen op fiscaal 
vlak • Je neemt de operationele kosten onder de loep, analyseert 
de resultaten en vertaalt deze in rapporteringen • Je waarborgt 
de juistheid van de financiële informatie en zet interne 
controlesystemen op • Je neemt een actieve trekkersrol op 
binnen diverse projecten, zoals het in kaart brengen en 
optimaliseren van documentenflows en procedures op basis van 
interne audits, het uitvoeren van activity-based costing-analyses, 
enz. • Je rapporteert aan de Financieel & Administratief Directeur.

Je profiel: • Je behaalde een masterdiploma in een financiële of 
economische richting (economie, TEW, handelsingenieur, enz.)
• Ervaring als auditor is een pluspunt • Je beschikt over een sterk 
analytisch vermogen en een constructieve, kritische ingesteld-
heid • Je bent cijfermatig sterk, weet snel tot een duidelijke 
probleemstelling te komen met suggesties voor actieplannen 
• Je bent een gedreven teamspeler en ondernemend ingestelde 
persoon met goede communicatievaardigheden, hoge verant-
woordelijkheidszin en een hands-on mentaliteit.

Aanbod: • Een zeer boeiende en uitdagende functie met reële 
doorgroeimogelijkheden binnen een groeiende organisatie in 
volle ontwikkeling en dit binnen een fascinerende omgeving 
• De kans om mee jouw stempel te drukken op de verdere 
professionalisering en uitbouw van Haven Oostende • Een 
attractief salarispakket in overeenstemming met jouw ervaring.

Haven Oostende staat in voor de 
exploitatie van het havengebied van 
Oostende. Binnen de haven wordt de 
focus gelegd op 5 pijlers: blauwe 
economie, bulk & project cargo, 
circulaire industrie, ferrytrafiek & 
cruises en de visserijsector. Ze 
wenst de aandacht voor veiligheid, 
gezondheid en milieu uit te dragen en 
ondersteunt onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie. Haven Oostende heeft 
resoluut voor een nieuwe koers 
gekozen; dit heeft in 2019 reeds zijn 
vruchten afgeworpen. Ze wenst de rol 
als motor voor tewerkstelling in 
Oostende en de regio op te nemen.
In het kader van de uitbreiding van 
haar financieel departement zoeken 
wij momenteel een (m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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Haven Oostende staat in voor de Haven Oostende staat in voor de 

INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online.
VRAGEN? Contacteer Sophie Van Kerckvoorde op +32 9 242 53 92. 

INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online t.a.v. dhr. Jozef Jonckheere, 
Voorzitter Raad Van Bestuur Solidum.
VRAGEN? Contacteer Jozef Jonckheere, Voorzitter 053/42.17.34 en Barbara Christiaens, Hudson 0497/52.63.88

Algemeen Directeur
Woonzorgcentrum Sint-Carolus

Het woonzorgcentrum Sint-Carolus, gelegen in Ternat, is een eigentijds en kwaliteitsvol centrum voor ongeveer 
200 ouderen met eveneens assistentiewoningen met 45 moderne en aangepaste appartementen, voor valide en 
actieve senioren, die alleen of met hun partner willen genieten van een rustige en veilige oude dag. 

• Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor het dagelijkse bestuur en de organisatie van het woonzorgcentrum, in lijn met het beleid 
van de Raad van Bestuur • Je rapporteert aan de Voorzitter • Je staat in voor het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening en 
de zorgprocessen • Je verzekert een efficiënt personeelsbeleid en gezond financieel beheer • Je hebt een masterdiploma en minimaal 
vijf jaar operationele managementervaring, bij voorkeur in de ouderenzorg.

Directeur Bewonerszorg
Woonzorgcentrum Sint-Felix

Het woonzorgcentrum Sint-Felix is gelegen in het Vlaams-Brabantse, landelijke Herne en heeft een capaciteit van 
115 woongelegenheden waarvan 38 assistentiewoningen momenteel in volle opbouw. 

• Je neemt de dagelijkse leiding op van het departement Bewonerszorg en coördineert de diverse zorgdisciplines • Je rapporteert aan 
de Algemeen Directeur • Je vormt, in nauwe samenwerking met het lokale managementteam, de zorgspil van het woonzorgcentrum 
met het oog op een kwaliteitsvolle dienstverlening • Je genoot een masteropleiding verpleegkunde (of gelijkaardige kwalificatie)
• Je hebt al leidinggevende ervaring in de zorgsector, bij voorkeur in de ouderenzorg.

Deze rekrutering verloopt in samenwerking met Hudson.

VLAAMS-BRABANT
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Het WZC Sint-Felix en WZC Sint-
Carolus maken deel uit van de 
Woonzorgcentra Groep SOLIDUM.  
Solidum staat voor de samen-
werking van en tussen een achttal 
autonome woonzorgcentra met een 
christelijk geïnspireerde achter-
grond, allen gelokaliseerd in Vlaams-
Brabant. Solidum groepeert samen 
1100 verblijfplaatsen met, bij-
komend actueel op diverse werven, 
uitbreidingsprojecten in op- en 
uitbouw.

Interesse?

Bezorg uiterlijk op 26 juni 2020 je kandidatuur (cv, motivatiebrief en kopie diploma) per mail aan caroline.labie@accordgroup.be. 

Voor meer informatie of vragen kan je ook terecht bij Caroline Labie (0474 63 30 03).

Sogent is het stadsontwikkelings bedrijf van Gent dat als opdracht heeft om te zorgen voor ruimte voor wonen, ondernemen en groen in de stad. 

Sinds 2003 als een verzelfstandigd autonoom gemeentebedrijf, met een eigen rechtspersoonlijkheid, binnen het kader van de beheersovereenkomst met 

de stad Gent. We beheren een groot aantal percelen en gebouwen die via ons een tweede leven krijgen.

Voor de strategische uitbouw van onze organisatie zijn we op zoek naar:

Directeur Strategie & Operaties

In duo met de directeur bedrijfsvoering sta je aan het hoofd van sogent. Je bepaalt mee de invulling van het meerjarenplan, en geeft uitvoering aan de 

beleidslijnen die uitgetekend worden door Stad Gent. Je onderhoudt de corporate branding naar de verschillende stakeholders en detecteert nieuwe 

opportuniteiten voor de werking van sogent. Je maakt de concrete vertaalslag van de beleidslijnen naar de verschillende projecten. Onder jouw leiding 

wordt het projectmanagement uitgevoerd en geoptimaliseerd waar nodig.

Profiel

Je combineert een masterdiploma met minstens 5 jaar ervaring met het leiden en het optimaliseren van een organisatie. Daarnaast zijn stadsontwikkeling, 

grootstedelijke problematieken en kennis van openbare besturen jou ook niet onbekend.

www.poolstok.be



HR-STAFMEDEWERK(ST)ER
verantwoordelijke kwaliteitsbeleid personeel (ref. 27 232)

De uitdaging: Vanuit deze nieuwe functie word je de spilfi guur bij het ontwikkelen, implemen-
teren en opvolgen van het kwaliteitsbeleid op vlak van HR. Je taken omvatten: • het uitschrijven
van procedures: onthaal, opleiding, tevredenheid,… • het uitwerken van structurele verbeterings-
acties • het samenstellen van dossiers i.f.v. certifi cering en kwaliteitslabels • begeleiden interne en 
externe audits. Je rapporteert rechtstreeks aan de HR-manager en de algemeen directeur.

Profi el: • master (handelswetenschappen, economie, psychologie,…) of gelijkwaardig door erva-
ring • communicatief en enthousiasmerend • vertrouwd met procedures op vlak van kwaliteits-
management • initiële ervaring binnen een personeelsdienst is een pluspunt.

Aanbod: • een uitdagende functie met ruime autonomie • een dynamische organisatie die 
maximale kansen biedt aan personen met een beperking • een sociale werkomgeving 

met aandacht voor een gezonde work/life-balans (dagwerk) • aantrekkelijke, markt-
conforme loonvoorwaarden.

Maatwerkbedrijf ’t VEER vzw in Menen is met 650 
werknemers één van de grotere werkgevers in de 
regio. Wij zijn actief in diverse sectoren en bieden 
maximale tewerkstellingskansen aan mensen met een 
arbeidsbeperking. Voor de verdere professionalisering 
van onze organisatie zoeken wij een (m/v):

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners 
offi ce@verdonckbv.be 

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

ARCHITECT DEBEER bvba is een sterk 
groeiend architecten-kantoor gevestigd in 
VEURNE. Wij zijn enerzijds actief in private
woningbouw en anderzijds gespecialiseerd 
in agrarische en KMO gebouwen.

Ter versterking van het team zoeken wij voor vaste aanwerving een (m/v)

ADMINISTRATIEF 
MEDEWERK(ST)ER
fulltime of 4/5 (ref. 123 703)

De uitdaging: Als eerste aanspreekpunt word je een interne spilfi guur voor adminis-
tratieve ondersteuning en communicatie met klanten, studiebureau’s, aannemers en 
overheidsdiensten. Je takenpakket omvat: • dossierbeheer • opvolging van contracten,
vergunningen, verslagen, plannen, …. • telefoon- en mailcommunicatie • follow-up van 
de gebruikerssoftware.

Profi el: • communicatief bachelor • sterk in organisatie en administratie • interesse voor 
bouw en architectuur • IT-minded.

Aanbod: • een moderne werkomgeving • een familiale teamspirit • fl exibele 
uurregeling • aantrekkelijk salarispakket.

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
offi ce@verdonckbv.be 

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

PROJECTINGENIEUR
• interne projectopvolging • beveiligingsschrijnwerk (ref. 117 702)

De uitdaging: Na een grondige opleiding in de gespecialiseerde knowhow (technische specifi -
caties, normeringen,…) zal je in support voor de dealers-installateurs en het commercieel team 
projecten A-Z mee opvolgen: • technische ondersteuning, adviesverlening en problem solving 
• behandeling nieuwe aanvragen en offerte-opmaak • instructies voor studiebureau en construc-
tie-atelier • opvolging materiaalvoorziening, logistiek en leveringen.

Profi el: • ingenieur of gelijkwaardig met sterk inzicht in bouwprojecten • communicatief en klant-
gericht • goede beheersing van het Frans • ervaring in schrijnwerk (ramen, poorten,…) is een 
pluspunt.

Aanbod: • technisch uitdagende functie in een gespecialiseerd nichebedrijf • mogelijkheid
tot telewerk (3-4 dagen/week) • een dynamische, no-nonsense bedrijfscultuur • een

stabiel personeelsteam en een perspectiefvolle orderportefeuille • een solide werk-
gever met uitstekende reputatie en dito referenties • een marktconform remu-

neratiepakket.

METAL QUARTZ sa (30 wkn) maakt deel uit van de Belgische GROUP EURO DV (16 mio 
omzet) en is gespecialiseerd in de productie van hoogbeveiligd metalen schrijnwerk. Wij zijn
o.a. actief in volgende sectoren: banken, gevangenissen,… In het kader van opvolging wegens 
pensionering zoeken wij een (m/v):

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners 
offi ce@verdonckbv.be 

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

DEWAELE BOUWBEDRIJVEN nv, met hoofd-
zetel in DEERLIJK, is toonaangevend in energie-
zuinige woningen. In België en Noord-Frankrijk 
hebben wij een stevige reputatie dankzij méér 
dan 60 jaar ervaring in houtskeletbouw.

Op heden wensen wij ons team uit te breiden met een (m/v)

BOUWKUNDIG TEKENAAR (ref. 80 712B)

De uitdaging: Na een grondige interne opleiding word je autonoom verantwoordelijk 
voor de uitwerking van nieuwe maatwerkprojecten. Vertrekkend van het architectuurplan 
zal je de technische tekeningen uitwerken.  Hiertoe werk je nauw samen met de collega-
tekenaars en pleeg je geregeld overleg met de architect en de klant. Je rapporteert recht-
streeks aan de ‘verantwoordelijke Houtskelet’.

Profi el: • bachelor (bouw, houttechnologie, toegepaste architectuur,…) of gelijkwaardig 
door ervaring • goed technisch en praktisch redeneervermogen • ervaring is een pluspunt 
maar niet noodzakelijk • team minded.

Aanbod: • een grote variatie in telkens unieke maatwerkprojecten • een professionele 
werkomgeving ondersteund door performante software • een familiale bedrijfsspirit 

• een solide onderneming met een marktleiderspositie in energiezuinige hout-
skeletbouwwoningen • goede loonvoorwaarden (te bespreken).

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
offi ce@verdonckbv.be 

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

HOOFD TECHNISCHE DIENST
Voedingsproductie (ref. 124 101B)

De uitdaging: Na een grondige inwerkperiode zal je instaan voor: • de opvolging van het zeer 
gevarieerd machinepark, inclusief waterzuiveringsinstallatie • het oplossen van allerlei technische 
vragen • de instructies op de werkvloer voor de eigen technici • het contacteren en aansturen 
van externe technische toeleveranciers • de planning van het preventief onderhoud • het 
magazijnbeheer • de technische interventies ter optimalisatie van het productieproces.

Profi el: • leergierig persoon met een (hogere) technische opleiding • praktische problem-solver 
• sociaal vaardig in de omgang met technici • veelzijdige ervaring in een productietechniek • de 
ambitie om autonoom de technische dienst te leiden.

Aanbod: • een brede functie met talrijke technische uitdagingen o.a. automatisatie, stoom, …
• een nette werkomgeving • continue investeringen in een up-to-date machinepark • een 

bedrijf met talrijke toonaangevende referenties • een stimulerend salarispakket + 
bedrijfswagen.

POLCA bvba gevestigd in IZEGEM maakt deel uit van de 
familiale bedrijvengroep DETRY. Met 80 werknemers zijn wij 
gekend als een middelgroot producent van paté (o.a “Paté 
Grand-mère”) die wij vooral bij de retail en foodservice in 
binnen- en buitenland verdelen. Ter versterking van het kader 
zoeken wij voor opvolging een (m/v):

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners 
offi ce@verdonckbv.be 

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

experts in personeelsscreening

Managers met een 
hoog AQ* kiezen 
voor Verdonck
*Adaptability Quotiënt: 
het vermogen zich aan te passen aan 
snel veranderende omstandigheden



Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Sales Engineer 
Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Uitbouwen en opvolgen van de bestaande industriële klantenportefeuille
2. Analyseren van de markt, prospecteren en bezoeken van potentiële klanten
3. Onderhouden van contacten met technische studiebureaus
4. Bespreken van de behoeften, opstellen van offertes en afsluiten van de orders 
5. Samenwerken met interne collega’s, projectmanagers en COO en rapporteren aan de Managing Director 

Technische Ba/Ma met 
ervaring in industriële 

elektriciteit

Commerciële 
B2B-ervaring 

Resultaat-
gericht

Relatie-
bouwer

Ambitieus
Oplossings-

gericht
Enthousiast

EPA NV is een dynamische en innovatieve kmo die zich 
specialiseert in het koppelen van industriële verbruikers 
en decentrale productie op het elektrisch distributienet. 
Hierbij ligt de focus op middenspanningsinstallaties in al 
zijn facetten.  EPA werkt uitsluitend business-to-business 
en onder het motto ‘we walk the talk’ worden de industriële 
klanten begeleid bij het definiëren van hun elektrische 
energievoorzieningen. Tot haar omvangrijke klanten-
netwerk in Limburg, Antwerpen en Brabant behoren 
opdrachtgevers uit o.m. de automotive en voedingssector, 
staal- en glasfabrikanten, farmaceutische en scheikundige 
bedrijven, ziekenhuizen, winkelcomplexen, en bouw-
bedrijven. EPA is een kennisgeoriënteerde contractor die 
dankzij een professionele organisatiestructuur met ruimte 
voor onderzoeks- en uitvoeringsprojecten, kwaliteitsvolle 
oplossingen aanbiedt.

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be
Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Oudsbergen

40 medewerkers

Omzet 6 milj

www.epa-nv.com

Wat heeft EPA NV u concreet te bieden?

Open en 
snelle 
communicatie 

Ondernemend 
team  

Bijscholing 
nieuwste 
technologieën

Boeiende
projecten

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Peter Vleeschouwers op +32 479 29 74 75  tijdens de kantooruren 
en ´s avonds tussen 19 en 20 u. of op zondag tussen 18 en 20 u.

Wegens focus op groei en verdere professionalisering zijn wij op zoek naar een gemotiveerde:

Aantrekkelijk 
salarispakket 
met firmawagen

Grondige kennis 
elekriciteit/electrotechniek Netwerken

Bekijk onze vacatures: www.pxl.be/jobs

Hogeschool PXL heeft vacatures voor:

• Administratief medewerker PXL-STEM Academy

PXL MAD:

• (Artistiek) Docent/Coördinator  
Juweelontwerp & Edelsmeedkunst

• Doctor-assistent juweelontwerp

• Assistent Kunstactualiteit en Zakelijke Context 
van de Kunst- en Ontwerppraktijk

• Praktijkassistent Open Lab

• Praktijkassistent Vrije Grafiek 

• Docent vrije grafiek 

Als diensthoofd werken ben je verantwoordelijk voor het coördineren en aansturen van de 
dienst voor het uitvoering van o.a. openbare werken en wegen, plantsoenen, beheer en on-
derhoud van het stedelijk patrimonium, openbare reinheid, waterlopen en begraafplaatsen. 
Je coacht en motiveert een team en zorgt ervoor dat de doelstellingen gerealiseerd worden. 
Je hebt oog voor dienstoverschrijdende samenwerking. Kennis van de relevante regelgeving 
en overheidsopdrachten is een voordeel.

Aanwervingsvoorwaarden
Je bent houder van een functiegericht masterdiploma, of (algemeen) masterdiploma + 4 jaar 
relevante ervaring.

Ons aanbod
Het voltijds bruto maandloon bedraagt minimum 3.815,69 euro en maximum 5.817,84 euro.

Extra legale voordelen
Naast het loon geniet je ook nog van extra legale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsver-
zekering, fietsvergoeding, … .

Interesse?
Stuur uiterlijk op 03/07/2020 je kandidaatstelling naar het college van burgemeester en 
schepenen, administratief centrum Maaseik, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik of via e-mail naar  
sollicitaties@maaseik.be. Je mag je kandidaatstelling ook afgeven tegen ontvangstbewijs bij de 
snelbalie in het administratief centrum. Een geldige kandidaatstelling bestaat uit: motivatiebrief, 
cv, kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister model 1. Sollicitaties na 03/07/2020 
en onvolledige sollicitaties worden niet aanvaard. Voor meer informatie over deze functie kan je 
bellen naar de dienst P&O op het nummer 089 560 560.

DIENSTHOOFD WERKEN 
Met aanleg van een wervingsreserve
Voltijds, statutair, A-niveau (A4a-A4b)

Stad Maaseik werft aan:

Hoofddeskundige milieu en
duurzaamheid (B4-B5)

Je stimuleert de bevolking, bedrijven en gemeentelijke
diensten tot het aannemen van een meer milieubewuste
houding en je levert daarnaast ook een bijdrage m.b.t. het
vrijwaren van het leefmilieu.• Je beschikt over een
bachelordiploma & hebt ten minste 4 jaar relevante
beroepservaring• Je beschikt over een rijbewijs B.Meer
informatie vind je op www.assolutions.be/jobs of kan je
opvragen bij Julie Morbée (09/389.69.97),
julie@assolutions.be.

Kluisbergen wordt gekenmerkt door zijn landelijk en
heuvelachtig karakter. Voor de uitbreiding van onze
organisatie zijn wij op zoek naar een voltijdse,
contractuele hoofddeskundige milieu en duurzaamheid
(B4-B5).

Solliciteren kan tot vrijdag 26 juni
2020. Dit kan zowel online via
https://www.jobsolutions.be/regi
ster/5429 als per post, t.a.v. Julie
Morbée, A&S Solutions,
Kokerstraat 2A, 9750 Kruisem
(datum poststempel of e-
sollicitatie telt)



Scan en solliciteer meteen!

WORD JIJ 
DEEL VAN 

#TEAMSINTJAN?
Scan en solliciteer meteen!

WORD JIJ 
DEEL VAN 

#TEAMSINTJAN?

Ontdek
onze vacatures
Dag en nacht voor het leven

Interesse? Neem dan zeker eens een kijkje op

jobs.azsintjan.be

 Medisch directeur (A10a-A10b)

 Assistent Kok (D1-D2-D3)

 Verpleegkundige pediatrie,
campus Henri Serruys en campus Sint-Jan

 Verpleegkundige geriatrie,
campus Henri Serruys en campus Sint-Jan

 Verpleegkundige cathlab, campus Sint-Jan

 Verpleegkundige consulatie
pediatrie, campus Sint-Jan

 Verpleegkundige operatiekwartier, 
campus Sint-Jan

FN HERSTAL

SINCE 1889

POLYVALENTE DRAAIER-FREZER

Functie: • Instaan voor draai- en freeswerkzaamheden met CNC (merk HAAS)  
• Ontwerpen maken ter verbetering van productiemachines en 
gereedschappen • Dimensionele controles uitvoeren

Profiel: • Minimaal TSO-diploma mechanica • Enkele jaren relevante 
ervaring • Dynamisch en leergierig • Kennis van lassen is een pluspunt, 
evenals kennis van een CAD-systeem • Zelfstandig en in dagpost werken

Wij bieden: • Boeiende job met verantwoordelijkheden • Mogelijkheid tot 
functierelevante opleidingen • Mogelijkheid tot contract van onbepaalde 
duur met aangepaste verloning.

Meer weten over FN Herstal? Kijk op www.fnherstal.com

Interesse? Stuur vóór 30 juni 2020 je sollicitatie brief met cv t.a.v. Nico 
Smits, personeelsverantwoordelijke, FN Herstal, Afd. Zutendaal, 
Heiwijkerweg 62, 3690 Zutendaal of mail naar nico.smits@fnherstal.com

FN Herstal behoort tot de Groep HERSTAL, de nummer één in de wereld op 
gebied van lichte wapensystemen. De vestiging in Zutendaal is gespecialiseerd 
in de fabricatie van munitie en zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een:

De vzw Gezondheidszorg 
‘Bermhertigheid Jesu’ zoekt voor het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw in Brugge een

APPLICATIEBEHEERDER (m/v)

PZ Onzelievevrouw - Koning Albert I-laan 8 8200 Brugge - 050 30 18 00 - 
www.pzonzelievevrouw.be

verantwoordelijk voor de technisch goede werking van de applicaties 
samen met de overige applicatiebeheerders (zowel binnen 

als buiten het IT-team) en de systeembeheerders.  

WIJ BIEDEN:
• Een voltijds contract van onbepaalde duur in een goed bereikbare

dynamische werkomgeving én een gratis hospitalisatieverzekering.

FUNCTIEVEREISTEN
• Je werkt graag samen met mensen, je bent communicatief, discreet 

en nauwkeurig en je hebt een hart voor de zorg.
• Je beschikt bij voorkeur over een diploma bachelor in de 

informatica.  

INTERESSE?
Ontdek de volledige functiebeschrijving op www.pzonzelievevrouw.be/
jobs. Solliciteren kan t.e.m. 5 juli 2020.
Meer informatie over deze vacature bij Stefaan Deloof, diensthoofd sys-
teembeheer (stefaan.deloof@pzonzelievevrouw.be, tel. 050 30 18  88).

/pzonzelievevrouw       /Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw/pzonzelievevrouw    
www.pzonzelievevrouw.be

/pzonzelievevrouw       

Pleegzorg Limburg vzw biedt sociaalpedagogische hulp aan 
kinderen, jongeren en volwassen personen die om diverse 
redenen voor een bepaalde tijd niet in hun eigen gezin kunnen 
wonen. Wij zorgen ervoor dat zij ondergebracht kunnen 
worden bij pleegzorgers. In onze aanpak vertrekken we van 
talenten en mogelijkheden van medewerkers, cliënten en 
pleegzorgers.

Voor de begeleiding van minderjarigen zijn we op zoek naar m/v

PLEEGZORGWERKER

voor begeleidingsopdrachten in vast dienstverband 

Wat doe je?
-  Je bent verantwoordelijk voor 

de begeleiding aan huis van alle 
betrokkenen in de pleegzorgsituatie 
(pleegkinderen/jongeren, ouders en 
pleegzorgers)

-  Je werkt mee aan de sensibilisering van 
pleegzorg en werving van pleegzorgers

-  Je voert de administratieve taken uit 
behorende tot de pleegzorgopdracht

-  Je participeert aan intern en extern 
overleg m.b.t. de pleegzorgsituatie

Wie ben je?
-  Je beschikt over een bachelor diploma 

in het sociaal werk of in een sociaal 
pedagogische richting 

-  Je hebt minimaal 5 jaren relevante 
werkervaring in de hulp- en 
dienstverlening achter de rug 

-  Je kan verbinding maken en 
samenwerken met cliënten, 
pleegzorgers en collega’s

-  Je streeft de best mogelijke kwaliteit na 
op vlak van dienstverlening

-  Je bent klantvriendelijk en hanteert een 
open communicatiestijl

-  Je kan autonoom werken en 
verantwoordelijkheid opnemen

-  Je kan positie innemen, plannen en 
organiseren

-  Je bent flexibel in werkuren en beschikt 
over een sterke emotionele draagkracht

Wij bieden jou? 
-  Een contract (80% of 100% jobtime) 

voor onbepaalde duur 
-  Een maandloon volgens barema b1C 

(pc.319), berekend volgens anciënniteit 
en aangevuld met extra legale 
voordelen (maaltijdcheques, extra legale 
verlofdagen, flexibele uurregeling, 
thuiswerk)

-  Een uitdagende en gevarieerde functie 
met verantwoordelijkheden in een 
dynamische werkomgeving

-  Coaching 

Praktisch?
-  Je beschikt over een rijbewijs B en eigen 

wagen
-  Je bent bereid je te bewegen over heel 

Limburg 
-  Regelmatig avondwerk. Deze uren 

kunnen gecompenseerd worden

Interesse in deze job?
Solliciteren kan per mail uiterlijk vóór  
17 juli 2020 naar  
sollicitaties@pleegzorglimburg.be 
Het eerste gesprek vindt plaats op 4 of 
5 augustus. Voor meer informatie kan 
je telefonisch contact opnemen op het 
nummer 089/84.07.60. Het functieprofiel 
vind je op  www.pleegzorglimburg.be. 
Standplaats: Hasselt, op termijn wordt 
het Genk. Wij werven aan op basis van 
competenties en talenten, ongeacht 
leeftijd, geslacht, origine, handicap,…
Discretie verzekerd!



www.limburg.be/vacatures
#limburgbevacatures 

provincie Limburg
Universiteitslaan 1

BE-3500 Hasselt
limburg.be/vacatures

Wil jij meewerken aan de uitbouw 
van het provinciale bestuur?    
Wij zoeken toffe collega’s om  
onze teams te versterken!

TEAM REAL ESTATE

directeur Real Estate
- Masterdiploma met minimaal 6 jaar relevante ervaring
- Statutair, voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 4 838,52 euro en maximum 7 051,05 euro

TEAM MOBILITEIT EN ROUTENETWERKEN

coördinerend projectingenieur Fiets
- Masterdiploma (bio-)ingenieurswetenschappen/burgerlijk of bio-ingenieur
- Contractueel, voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 3 706,88 euro en maximum 6 224,08 euro

2 industrieel ingenieurs Fiets
- Masterdiploma industrieel ingenieur
- Contractueel, voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 3 170,07 euro en maximum 5 252,02 euro

TEAM EUROPA

projectmanager EFRO-Vlaanderen
- Masterdiploma
- Contractueel, voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 3 170,07 euro en maximum 5 252,02 euro

cross border manager
- Masterdiploma
- Contractueel, voltijds (uitoefening voor 60 % vanuit Eupen)
- Brutomaandwedde: minimum 3 170,07 euro en maximum 5 252,02 euro

projectmanager Interreg Grensregio 
Vlaanderen-Nederland
- Masterdiploma
- Contractueel, voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 3 170,07 euro en maximum 5 252,02 euro

Ons aanbod
- Flexibele werkuren (tussen 7 en 19 u.) voor een perfecte privé-werkbalans
- 35 vakantiedagen
- Aantrekkelijke pensioenregeling
- Maaltijdcheques
- Gratis hospitalisatieverzekering
- Stimulansen voor duurzaam woon-werkverkeer
- Opleidingsmogelijkheden

Surf naar www.limburg.be/vacatures voor meer informatie over de functies, de 
selectieprocedures en de arbeidsvoorwaarden of neem contact op met Rebecca 
Huysmans, vacatures@limburg.be, 011 23 78 37.

Is één van deze jobs op jouw lijf geschreven?
Bezorg dan uiterlijk op 24 juni 2020  jouw motivatiebrief, cv en een kopie  
van jouw diploma aan de Directie HRM, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, 
vacatures@limburg.be. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

We selecteren op basis van competenties, niet op basis van leeftijd, geslacht, 
etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

DYNAMISCH
VERTEGENWOORDIGER

Als familiale groothandel zijn wij reeds méér dan 60 jaar actief in 
België; in de sector van de binnenhuisinrichting.  
Aan de vakhandel en professionelen uit de sector verkopen wij  
behang, vloerbekleding, stoffen, zonwering …

Voor de regio Limburg zoeken wij voor onmiddellijke 
indiensttreding (M/V)

Het verder uitbouwen én onderhouden van stabiele klantenrelaties is 
van primordiaal belang.

n Hebt u affiniteit met producten voor binnenhuisinrichting
n Beschikt u over vlotte sociale vaardigheden 
n Schrikt engagement u niet af
n En woont u in de regio Limburg,

Dan hebben wij voor u een mooie betrekking in een stevig bedrijf!

Wij bieden u een concurrentieel loon, bedrijfswagen, extralegale  
voorwaarden, én vooral, een leuk basiscliënteel om mee te starten.

Stuur uw CV naar mevr. Katrien De Vos: k.devos@campaert.be.
Wij zullen uw kandidatuur onmiddellijk verder behandelen.

Campaert NV, Kerkelei  43, 2550 Waarloos | www.campaert.be

Het stadsbestuur Dilsen-Stokkem 

gaat over tot de aanwerving van een:

Informaticus
B(B1/B3), 38/38, contractueel, m/v

Voorwaarden:
• in het bezit zijn van een bachelor informatica
• je beschikt over de nodige vakkennis en competenties   eigen aan de 

functie.
• je voldoet aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden zoals 

opgenomen in onze plaatselijke rechtspositieregeling

Je staat o.a. in voor:
• het beheer, een betrouwbare werking, het onderhoud en de verdere 

coherente ontplooiing van de informatica, de netwerken en de telefonie 

Je profiel:
• je werkt klantgericht en resultaatsgericht
• je kan zowel zelfstandig als in een team werken
• je bent gemotiveerd, flexibel en stressbestendig
• je neemt voldoende eigen initiatief
• je staat ervoor open om bij te leren

Wij bieden:
• contract onbepaalde duur;
• bruto maandwedde: €2.536,05 (min) – €4.229,18 (max);
• bruto jaarwedde: €30.432,6 (min) – €50.750,16 (max);
• maaltijdcheques;
• hospitalisatieverzekering;
• 2de pensioenpijler;
• fietsvergoeding;

Hoe solliciteren?
Solliciteren kan tot uiterlijk 
28 juni 2020 door je 
sollicitatiebrief, CV en een 
kopie van bachelorsdiploma 
informatica te bezorgen via 
brief: Europalaan 25, 3650 
Dilsen-Stokkem, via e-mail: 
vacatures@dilsen-stokkem.be
of door overhandiging tegen 
ontvangstbewijs. 

Laattijdige of onvolledige 
kandidaturen worden niet 
weerhouden.

Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat 
uit een schriftelijke proef en 
een  gestructureerd interview. 

Meer info?
Voor meer informatie of een 
uitgebreide functiebeschrijving: 
Marva Opsteyn, 
089 790.312 of 
vacatures@dilsen-stokkem.be

TAKENPAKKET: • Je staat in voor onderhouds- en herstelwerken aan verhuurde woningen en 
appartementen. • Herstelopdrachten variëren van kleine sanitaire of elektrische herstellingen, 
schilderwerken, herstellingen aan ruwbouw of afwerking van binnenschrijnwerk (bv. deuren en 
keukenmeubilair), aan vloer- en wandtegels, enz.  • Je wordt ook ingezet bij het klaarmaken van 
onze panden voor nieuwe verhuringen. • Je werkt binnen de regio Tongeren, Borgloon, Heers, 
Riemst en Voeren.

PROFIEL: • Technisch secundair onderwijs met 5 jaar relevante ervaring of gelijkwaardig door 
extra ervaring. • Je beschikt bij voorkeur over bekwaamheidsattesten sanitair en elektriciteit. • Je 
komt vlot en vriendelijk over. • Je bent een probleemoplosser die van aanpakken weet. • Je kan 
zelfstandig werken en bent zowel kwaliteit- als klantgericht. • Je bent snel beschikbaar en bezit een 
rijbewijs B.

AANBOD: • Voltijds contract van onbepaalde duur. • Salaris conform je ervaring volgens weddeschaal 
D van de Vlaamse gemeenschap. • Werk in eigen streek. • Groeps- en hospitalisatieverzekering.

www.woonzo.be

www.dullers-advies.be

VEELZIJDIG  MEDEWERKER  ONDERHOUD

WOONZO cvba 
bouwt en verhuurt meer dan 1.200 sociale woningen  
in Zuid-Oost Limburg: Tongeren, Borgloon, Heers, 
Riemst en Voeren. Zij wensen hun technische dienst  
te versterken met een: 

INTERESSE?   
We verwachten je kandidatuur (sollicitatiebrief met cv): 
per brief bij Dullers Advies, Zolderstraat 17, 3510 Hasselt 
of via e-mail: info@dullers-advies.be



Romark Belgium BV, gelegen in Landen is een chemisch/farmaceutisch 
bedrijf in volle expansie. De hoofdzetel Romark, L.C. is gesitueerd 
in Tampa, USA. Naast de productieplant in Landen, waar het actief 
bestanddeel van geneesmiddelen wordt geproduceerd is er ook een 
productieplant in Puerto Rico waar dit bestanddeel tot medicatie wordt 
verwerkt. Wegens de sterke groei is Romark Belgium BV in Landen op 
zoek naar nieuwe medewerkers om deze expansie te kunnen realiseren:

MAINTENANCE & ENGINEERING MANAGER
• Verantwoordelijk voor de algemene organisatie en supervisie van een 
brede waaier aan engineeringprojecten en onderhoud van bestaande 
en nieuwe installaties en aanverwante activiteiten, stuurt een team van 
techniekers en ingenieurs aan 
• Master diploma in engineering met minimum 10 jaar ervaring in een 
gelijkaardige functie, bij voorkeur in een farmaceutisch bedrijf. Commu-
niceert vlot in het NL/ENG/FR

GxP COMPLIANCE ENGINEER
• Begeleidt en leidt compliance- en validatiepersoneel en ondersteunt 
productie- en laboratoriumbeheer, systeemonderhoud, probleemoplos-
sing en toekomstige verbeteringen
• Werkt samen met IT-organisaties, stelt eisen aan de conforme uitvoe-
ring van softwarevalidatie en kwalificatie van apparatuur / instrumenten 
volgens de wettelijke verwachtingen
• Zorgt voor toezicht op geautomatiseerde systeemvalidatie, zoals ana-
lytische apparatuur en elektronische systemen om een conforme staat te 
behouden
• Minimum van 5-7 jaar relevante ervaring in biotechnologie of farma-
ceutische cGMP gereguleerde omgeving, validatie en kwalificatie van 
apparatuur en computersystemen in een farmaceutische organisatie. 
• Communiceert vlot in het Nederlands, Engels en Frans

PREVENTION ADVISOR NIV II
• Helpt mee in  de implementatie en het beheer van het veiligheidsbe-
heersysteem
• Helpt mee aan het onderzoeken van ongevallen en opsporen van 
veiligheidsrisico’s
• Aanwezig op de werkvloer om medewerkers en leidinggevenden 
actief te motiveren
• Bachelor/master met certificaat preventieadviseur niveau 1 of 2 met 
minimum 2 jaar relevante ervaring in de farmaceutische industrie
• Goede kennis van GMP en ATEX, zeer vlotte kennis van Engels en 
Nederlands

PRODUCTION ADMINISTRATORS
• Verantwoordelijk voor het mee helpen opsporen van de afwijkingen 
in het productiesysteem, de basisoorzaken van de afwijking bepalen en 
voorstellen van verbeteringen
• Schrijven van nieuwe protocollen voor verbeteringen (Change control)

• Goede technical writing skills
• Diploma Ingenieur en/of een aantal jaren ervaring in een productie-
omgeving
• Zeer goede kennis Nederlands, Engels. 
• Goede kennis van ERP pakketten

QC ANALYSTS
• Voert chemische en farmaceutische analyses van grondstoffen, tus-
senproducten, eindproduct, testmonsters in het QC-lab uit met behulp 
van analytische technieken 
• Geeft training en ondersteuning aan andere Romark-medewerkers en 
is verantwoordelijk voor het operationeel houden van de instrumenten 
door het beoordelen middels de instrument-SOP en door het uitvoeren 
of organiseren van de kalibratie en het onderhoud
• Bachelor’s of master opleiding in chemie of minimum 5 jaar ervaring 
op het gebied van kwaliteitscontrole in een farmaceutische of biotech 
omgeving
• Kennis van HPLC, spectrofotometrie, fysische tests en bepalingen en 
natte chemietechnieken. Zeer vlotte gesproken en geschreven kennis 
van Engels en Nederlands

QA TECHNICIANS
• Controleert documentatie, procedures, masterbatchrecord en analyti-
sche bestanden op volledigheid 
• Bereidt de batchrecords voor productie en de QA-vrijgavedocumen-
tatie voor, inclusief het COA, QAD en labels,ondersteunt de betrokken 
afdelingen bij het beoordelen van documenten, wijzigingscontroles en 
onderzoeken
• Controleert de nieuwste labels op de verpakking van producten en 
de integriteit van de verpakking die is gebruikt om de producten vrij te 
geven
• Minimaal 2 jaar ervaring in elke rol in een GMP-omgeving. 
• Goede kennis Eng/Ned

QA SPECIALISTS
• Verantwoordelijk voor de materialen en product release, wijzigings-
controle en validatie kwaliteitssystemen, controleren van de productie- 
en kwaliteitscontrolerecords op juistheid alvorens een kwaliteitsbeslis-
sing te nemen om de grondstoffen/eindproducten vrij te geven  of te 
weigeren
• Beheert en onderhoudt het kwaliteitssysteem van Change Control, 
het afwijkings- en CAPA-kwaliteitssysteem. Expertise in change control, 
validatietechnieken en GMP
• Blijft op de hoogte van de verschillende richtlijnen en voorschriften 
met betrekking tot onze producten en processen: GMP, GLP. Keurt 
onderzoeken van resultaten, afwijkingen en OOS goed
• Minimaal 5 jaar ervaring in de GMP / farmaceutische industrie waar-
van minimaal 5 in een kwaliteitsrol. Zeer goede kennis van Nederlands, 
Engels. Kennis Frans is een plus

OPERATORS CHEMIE
• Verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van de productie-
processen a.d.h.v. instructies in de product Batch sheet, invullen van 
documenten, noteren van afwijkingen, elk product voorzien van het juiste 
etiket
• Bereid om te werken in een volcontinu systeem (3 dagen van 12u per 
week van maandag tem zondag). A2 niveau met minimum een paar jaren 
ervaring als procesoperator chemie

OPERATORS MILLING
• Ontvangt het eindproduct uit productie in big bags
• Verantwoordelijk voor het milling proces van het eindproduct (zeven 
van het eindproduct tot zeer kleine partikels) en verpakken van het 
eindproduct in zakken van 50 kg
• A2 diploma, heftruckbrevet en vlotte kennis van Nederlands en Frans

WAREHOUSE OPERATORS
• Lossen en laden van vrachtwagens met elektrisch transpallet, heftruck 
en automatische takels, uitvoeren van staalnames op chemische stoffen
• Behandelen van eindproducten (drogen, ziften, millen). Vlotte kennis 
Nederlands en Frans en kunnen werken met een ERP pakket voor het 
ingeven van goederen

TANK FARM OPERATORS
• Controle op het scheiden van afvalstromen en plaatsen in de juiste 
containers of inkuipingen
• Wegen van vrachtwagens bij aankomst en vertrek 
• Correct invullen van CMR en aanverwante documenten die nodig zijn 
voor transport
• Nagaan of het afval in colli juist geëtiketteerd is en zo niet de juiste 
etiketten kleven
• Helpt bij verpompen van solventen als back up van magazijniers
• A2 niveau (TSO chemie) of gelijkwaardig door ervaring. Heftruckbre-
vet vereist

Aanbod:
• Aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen 
(MC’s, groeps- en hospitalisatieverzekering)
• Je komt terecht in een internationaal, groeiend bedrijf met een 
goede work/life balance (filevrij)

Interesse om mee te schrijven aan dit boeiend verhaal? 
Stuur dan zo snel mogelijk jouw CV en 
motivatiebrief ter attentie van Mia Happaerts 
naar HR@be.romark.com

Jumbo zoekt  
enthousiaste teamleads 
die van alle 
supermarkten thuis zijn.

Zin om mee op onze winkelkar te springen? 
Solliciteer dan snel op jobs.jumbo.com

De nieuwe supermarkt zoekt supergemotiveerde 
mensen in deurne en ranst.

Teamlead Kassa
Teamlead Droge Voeding
Teamlead Groente & Fruit   

Teamlead Brood & Kaas
Teamlead Keuken, Vlees & Vleeswaren
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Mail uw cv naar De Putter & Co, HRM adviseurs voor Logistiek, Transport en Automotive

Straatsburgdok — Noordkaai 21 bus 14  B-2030 Antwerpen  hrm@deputter.co  T: +32-3-320.87.87 www.deputter.co

LOGISTIEK VERANTWOORDELIJKE

In deze functie ben je verantwoordelijk voor een feilloze 
werking van de logistieke afdeling wat zich vertaalt in 
een prima klantenservice. Je ziet enerzijds toe op het 
goed functioneren van de operationele activiteiten in 
het magazijn, anderzijds verlies je de efficiëntie van jouw 
team van 5 orderpickers niet uit het oog.

Dagelijks sta je, via e-mail en telefoon, in contact met 
onze klanten en medewerkers. Je gaat proactief aan 
de slag en verleent een perfecte service waarbij je 

anticipeert op mogelijke problemen. Tevens controleer 
je de binnenkomende orders, ladingen en opdrachten 
waarbij een goede communicatie met planning, productie, 
administratie en export van belang is. 

Je geeft duidelijke instructies aan het logistieke team 
in het kader van een correcte uitvoering van hun 
opdrachten en communiceert op een duidelijke manier 
met de ondersteunende diensten. Daarnaast bekijk je 
analytisch de bestaande procedures om verbeteringen 
aan te brengen in de logistieke processen en zorg je voor 
orde en netheid op de werkvloer in samenwerking met de 
productieverantwoordelijke. Je rapporteert rechtstreeks 
aan de operations director.

JE PROFIEL
• Heb je een diploma in logistiek 

management en / of enkele jaren ervaring in 
een logistieke omgeving?

• Heb je een goede operationele kennis van 
Nederlands, Frans en Engels?

• Kan je vlot werken met een ERP-pakket en 
Office toepassingen?

• Ben je bovendien analytisch, gestructureerd 
en stressbestendig?

WIJ BIEDEN 
• Je komt terecht in een groeiende 

KMO en krijgt een job met voldoende 
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

• Daarnaast mag je in ruil voor je inzet 
rekenen op een marktconform salarispakket, 
aangevuld met extralegale voordelen.

Bruggeman nv is een belangrijke speler op de gedistilleerde drankenmarkt in de Benelux, realiseert een omzet van meer dan 45 miljoen 
euro (Benelux + export) in zowel Horeca als Food en maakt deel uit van de Franse groep LA MARTINIQUAISE, die wereldwijd aanwezig is in 
110 landen. Bruggeman is marktleider in jenever, met de premium-merken PETERMAN, SMEETS en HERTEKAMP, en speelt verder een 
belangrijke rol op de whisky-, wodka- en rummarkt met merken als Label 5 Whisky, Poliakov Vodka, Negrita RUM, Porto Cruz, Mangaroca.
Om de verdere groei en onze logistieke processen in goede banen te leiden, zijn we op zoek naar een:
www.bruggeman.be

Directeur basisschool
Als directeur neem je de leiding in één van deze twee
scholen (exacte locatie later te bepalen). Je staat in voor
de optimale werking van de onderwijsinstelling, met het
oog op het kwalitatief behalen van de doelstellingen
conform de leerplannen.

Je beschikt over een bekwaamheidsbewijs van ten minste
professionele bachelor (PBA) met een bewijs van
pedagogische bekwaamheid (BPB). Daarnaast heb je een
dienstanciënniteit van minstens 10 jaar verworven in het
stedelijk/gemeentelijk onderwijs als lid van het personeel
van het kleuter-, lager of basisonderwijs en ben je in vast
verband benoemd in een wervings-, selectie-, of
bevorderingsambt. Je voldoet aan de algemene
aanwervingsvoorwaarden zoals omschreven in het
decreet rechtspositie van 27 maart 1991.

Het gemeentelijk kleuter- en basisonderwijs in de
gemeente Kluisbergen wordt georganiseerd door
basisschool ‘De Start’. Deze bestaat uit een school in de
deelgemeente Berchem en een school in de
deelgemeente Ruien. Voor één van deze twee scholen
(exacte locatie later te bepalen) zijn we op zoek naar een
voltijdse directeur basisonderwijs (m/v/x).

De infobrochure vind je op
www.assolutions.be/jobs. Bezorg
je cv, diploma's, uittreksel van het
strafregister en een kopie van je
ID, uiterlijk 18 mei 2020 via
www.jobsolutions.be/register/55
61 of per post naar Julie Morbée,
Kokerstraat 2a, 9750 Kruisem.

Directeur basisschool
Als directeur neem je de leiding in één van deze twee
scholen (exacte locatie later te bepalen). Je staat in voor
de optimale werking van de onderwijsinstelling, met het
oog op het kwalitatief behalen van de doelstellingen
conform de leerplannen.

Je beschikt over een bekwaamheidsbewijs van ten minste
professionele bachelor (PBA) met een bewijs van
pedagogische bekwaamheid (BPB). Daarnaast heb je een
dienstanciënniteit van minstens 10 jaar verworven in het
stedelijk/gemeentelijk onderwijs als lid van het personeel
van het kleuter-, lager of basisonderwijs en ben je in vast
verband benoemd in een wervings-, selectie-, of
bevorderingsambt. Je voldoet aan de algemene
aanwervingsvoorwaarden zoals omschreven in het
decreet rechtspositie van 27 maart 1991.

Het gemeentelijk kleuter- en basisonderwijs in de
gemeente Kluisbergen wordt georganiseerd door
basisschool ‘De Start’. Deze bestaat uit een school in de
deelgemeente Berchem en een school in de
deelgemeente Ruien. Voor één van deze twee scholen
(exacte locatie later te bepalen) zijn we op zoek naar een
voltijdse directeur basisonderwijs (m/v/x).

De infobrochure vind je op
www.assolutions.be/jobs. Bezorg
je cv, diploma's, uittreksel van het
strafregister en een kopie van je
ID, uiterlijk 18 mei 2020 via
www.jobsolutions.be/register/55
61 of per post naar Julie Morbée,
Kokerstraat 2a, 9750 Kruisem.

De infobrochure vind je op assolutions.be/jobs.
Bezorg je cv, diploma’s, uittreksel van het
strafregister en een kopie van je ID,
uiterlijk 19 juni 2020 via jobsolutions.be/
register/5561 of per post naar
Julie Morbée, Kokerstraat 2a, 9750 Kruisem.

Directeur basisschool
Als directeur neem je de leiding in één van deze twee scholen
(exacte locatie later te bepalen). Je staat in voor de optimale werking 
van de onderwijsinstelling, met het oog op het kwalitatief behalen van de
doelstellingen conform de leerplannen.

Je beschikt over een bekwaamheidsbewijs van ten minste profes-
sionele bachelor (PBA) met een bewijs van pedagogische bekwaam-
heid (BPB). Daarnaast heb je een dienstanciënniteit van minstens
5 jaar verworven in het onderwijs als lid van het personeel van 
het kleuter-, lager of basisonderwijs en ben je in vast verband 
benoemd in een wervings-, selectie-, of bevorderingsambt.
Je voldoet aan de algemene aanwervingsvoorwaarden zoals
omschreven in het decreet rechtspositie van 27 maart 1991.

Het gemeentelijk kleuter- en basisonderwijs in de
gemeente Kluisbergen wordt georganiseerd door

basisschool ‘De Start’. Deze bestaat uit een school in de 
deelgemeente Berchem en een school in de

deelgemeente Ruien. Voor één van deze twee scholen 
(exacte locatie later te bepalen) zijn we op zoek naar een 

voltijdse directeur basisonderwijs (m/v/x).

Directeur basisschool
Als directeur neem je de leiding in één van deze twee
scholen (exacte locatie later te bepalen). Je staat in voor
de optimale werking van de onderwijsinstelling, met het
oog op het kwalitatief behalen van de doelstellingen
conform de leerplannen.

Je beschikt over een bekwaamheidsbewijs van ten minste
professionele bachelor (PBA) met een bewijs van
pedagogische bekwaamheid (BPB). Daarnaast heb je een
dienstanciënniteit van minstens 10 jaar verworven in het
stedelijk/gemeentelijk onderwijs als lid van het personeel
van het kleuter-, lager of basisonderwijs en ben je in vast
verband benoemd in een wervings-, selectie-, of
bevorderingsambt. Je voldoet aan de algemene
aanwervingsvoorwaarden zoals omschreven in het
decreet rechtspositie van 27 maart 1991.

Het gemeentelijk kleuter- en basisonderwijs in de
gemeente Kluisbergen wordt georganiseerd door
basisschool ‘De Start’. Deze bestaat uit een school in de
deelgemeente Berchem en een school in de
deelgemeente Ruien. Voor één van deze twee scholen
(exacte locatie later te bepalen) zijn we op zoek naar een
voltijdse directeur basisonderwijs (m/v/x).

De infobrochure vind je op
www.assolutions.be/jobs. Bezorg
je cv, diploma's, uittreksel van het
strafregister en een kopie van je
ID, uiterlijk 18 mei 2020 via
www.jobsolutions.be/register/55
61 of per post naar Julie Morbée,
Kokerstraat 2a, 9750 Kruisem.

Functie: • Jij staat in voor het uitbouwen van de bestaande 
klantenportefeuille met nieuwe prospecten. Je werkt samen 
met een collega die de bestaande klanten opvolgt. • Je legt 
contacten met potentiële klanten, luistert naar hun noden en 
biedt hen een oplossing op maat aan. Je overtuigt hen door 
het opmaken van een aantrekkelijke en correcte off erte. Jouw 
focus ligt op de ons omringende landen. • Je zorgt voor een 
goede opvolging en rapporteert aan de zaakvoerster. 

Profi el: • Je bent een geboren onderhandelaar met een 
huntersmentaliteit. • Je kan op verschillende niveaus relaties 
uitbouwen en verscheidene gesprekspartners overtuigen. Je 
beschikt bovendien over een talenknobbel. • Je bent technisch 
sterk en beschikt over goede analytische en commerciële 
vaardigheden.

Aanbod: • Je komt terecht in een stabiel bedrijf waarbij je het 
verschil kan maken op commercieel vlak. • Een aantrekkelijke 
verloning met bedrijfswagen. • Een functie met veel autonomie
en verantwoordelijkheid.

Allemeersch Werkhuizen te Diksmuide
(www.allemeersch.be) is een metaal-
verwerkend bedrijf van buismateriaal. Zij 
bestaan reeds sinds 1939 en hebben een 
uitstekende reputatie opgebouwd op 
het vlak van kwaliteit en service. Dag in 
dag uit wenden zij al hun middelen aan 
om hun uiteindelijke doel te bereiken:
tevreden klanten. 

Interesse?
kim@aanwervingshuis.be
056 225 880 
Deze functie wordt exclusief
behandeld door Aanwervingshuis.

Business Developer
met technisch inzicht (ref. 8616)

Allemeersch Werkhuizen te Diksmuide

Zoek je nog een toffe job?
Vast, flexi of vakantiewerk?

C.Group is op zoek naar 

KOKS
KELNERS

 

 voor 2 nieuwe zaken: 
Maison Mathis en Trentanove 

in de Hasseltse stadswijks Quartier Bleu. 
Interesse? 

Mail je cv en motivatie naar:
info@maison-mathis.be 

of bel 0475 47 04 07

Beschut wonen vzw Basis (Hasselt) en de vzw 
BEWUST (Sint Truiden) gaan fusioneren en zijn 

op zoek naar een 

Coördinator Zorg
Samen met je collega-coördinator activering 
en directeur bouw je aan een performante 

nieuwe organisatie om nabije, toegankelijke en 
kwaliteitsvolle zorg te realiseren.

Ben jij de ideale kandidaat met leidinggevende 
ervaring en in het bezit van een masterdiploma? 
Of gelijkwaardig door ervaring? Bij voorkeur in 

de geestelijke gezondheidszorg? 

Solliciteer dan met CV en motivatiebrief via 
e-mail: niek.geuens@bewust.be vóór 5 juli 2020. 

Voor een uitgebreide functieomschrijving:  
www.vzw-basis.be of facebookpagina  

vzw BEWUST.


