
Hannes organiseert er de winkel, beheert de voor-
raad en zorgt voor de presentatie en verkoop van 
de vleeswaren. “Als medeopstarter wil ik de zaak de 
nodige uitstraling geven”, vertelt hij. En dus beant-
woordt hij ook mails en leert hij zijn collega’s hoe je 
dat op een klantvriendelijke manier doet. Tijdens de 
zogenaamde lockdown zijn alle vier de vestigingen 
van de slagersgroep Dierendonck overigens open - 
van Sint Idesbald tot Brussel. Enkel hun restaurant 
aan zee is gesloten. Al bieden ze ook een bestel-
dienst voor hun vlees.

GEEN PURE SLAGER
Hannes werkte in zijn jeugd net zoals vele jongeren 
in de horeca. De hotelschool, daar mocht hij niet 
naar toe. Dus waste hij borden af, mocht hij ajuintjes 
snijden en gaandeweg slaatjes klaarmaken. Toen in 
2010 een tweeling in het gezin kwam, stopte hij met 
de gebruikelijke avonduren in die sector. Rond die 
tijd ontmoette Hannes slager-ondernemer Hendrik 
Dierendonck. Om een extra zaak te openen zocht 
die een foodie. En dat is Hannes.    
 “Slager-technisch stond ik nergens”, geeft Han-
nes toe. “Koteletjes kappen is een techniek. Het 
ambacht komt gestaag.” Hendrik leerde hem wat 
Hannes ook de nieuwe collega’s in Brussel leert: 

hoe je omgaat met de vragen van de klant, hoe je 
een mooi stuk vlees verpakt, hoe je de flow van de 
koelruimte organiseert, hoe je met een leverancier 
omgaat. Stelselmatig laat hij de nieuwelingen het 
mes hanteren en vlees snijden. Zo ontwikkelen ze 
zich niet tot een pure slager, wel tot polyvalente me-
dewerkers.      

VEGGIEDAG 
Delia is bijvoorbeeld een nieuwe collega. Ze volgt 
een avondopleiding slagerij. Aanvankelijk verpakte 
ze alleen. ze durft stilaan een mes vastnemen en 
groeit met vallen en opstaan. Nu snijdt ze af en toe 
een prachtige biefstuk. “De attitude primeert op de 
beenhouwerservaring”, vertelt Hannes. “In onze 
zaak werkt slechts één ervaren slager.” 
In tijden van corona gaan mensen meer koken, 
en vlees hoort daarbij.  Dat de Vlamingen steeds 
meer een veggiedag inlassen, vindt hij overigens 
een opportuniteit. “We eten minder vlees maar wel 
van een hoogstaande kwaliteit. Werken met terroir 
producten: dat is aantrekkelijk voor slager en klant.” 
Hannes en zijn collega’s vertoeven wel eens op de 
boerderij tussen de dieren. “Zo leren we bewust en 
liefdevol omgaan met het vlees.” 
  (Gert Verlinden)

HOE JE VAN SLAGER EEN AANTREKKELIJK AMBACHT MAAKT

Slagerstekort, ook in 
tijden van corona

Corona of niet, slager is en blijft 

een knelpuntberoep. Hannes Delie 

is een levendig voorbeeld van hoe 

je daar creatief mee omspringt. 

Met een diploma van timmerman 

groeide hij van afwasser tot 

medeopstarter van slagerij 

Dierendonck in hartje 

Brussel. “Slager-technisch 

stond ik nergens.”  

5 onmisbare kwaliteiten 
van een slager:

	 Attitude: je hebt discipline, net zoals ge-
duld en respect ten opzicht van je ervaren 
collega’s. Het is keihard werken en met de 
twee voeten op de grond blijven.  

	 Leergierigheid: open-minded zijn is cruci-
aal. Je moet je flexibel opstellen. Een slage-
rij als Dierendonck evolueert mee met de 
seizoenen. Het werk varieert en de produc-
ten veranderen. 

	 Finesse: je liefde en passie voor het pro-
duct moeten zich laten zien in de toonbank 
en in de smaak. Uiteraard is versheid prio-
ritair. Zo weet je bijvoorbeeld perfect welk 
stuk ideaal is voor een carpaccio. 

	 Veerkracht: de klant heeft hoge verwach-
tingen, je groeit met ups & downs, je moet 
omgaan met af en toe ‘bagger op je kop’.

	 Polyvalentie: in een zaak maak je elkaar 
sterker. Versnijden en uitbenen is één ding, 
maar klanten te woord staan en presentatie 
horen er ook bij. Je bent een kok, verkoper 
en slager tegelijk. 

Op zoek naar jobadvertenties? 
Die vind je voortaan tijdelijk  elke 
werkdag – verspreid – in je krant. 
En natuurlijk ook altijd op Jobat.be 

“In onze zaak werkt slechts één ervaren slager”, aldus Hannes Delie, opgeleid als timmerman vandaag aan het hoofd van een slagerij.



ZELFSTANDIG UITBATER
Standaard Boekhandel Kalmthout 

ZIN OM DEZE UITDAGING AAN TE GAAN?
Solliciteer nog vandaag online op 
www.standaardboekhandel.be/vacatures
We zien je kandidatuur met belangstelling tegemoet. 

Droom je ervan een eigen winkel te beheren? Voor onze Standaard Boekhandel in 
Kalmthout zijn we op zoek naar een uitgelezen zelfstandig uitbater (m/v/x). 
Zin om mee te schrijven aan een nieuw verhaal?

JIJ BENT EEN ECHTE BESTSELLER:
• Je bent commercieel sterk en weet als geen ander de 

verwach tingen van de klant om te zetten in concrete 
verkoop. Ervaring in het boekenvak is een mooie troef. 

• Je kan meespreken over de nieuwste romans en thrillers  
en dankzij je brede interesse in cultuur en actualiteit  
kan je je aanbod optimaliseren.

• Je bent communicatief vaardig, sociaal voelend,  
empathisch en klantvriendelijk.

• Je werkt snel en bent sterk in organisatie en administratie.

WIJ BIEDEN:
• Een inspirerende werkomgeving,  

een bron van kennis en informatie.
• Een aangename en opbouwende 
 samenwerking met een groeiende  

en solide onderneming.
• Een opleiding die je een vlotte start 
 als zelfstandige verzekert.
• Blijvende ondersteuning vanuit  

de hoofdzetel.

Bij Limburg.net, de afvalintercommunale van Limburg en Diest weten we 
van aanpakken met afval. We voorkomen, zamelen in en verwerken. Onze 
klantendienst staat elke dag paraat om de vele vragen van burgers te 
beantwoorden. Werken rond afval vinden wij een propere zaak.

Geprikkeld? Wij zoeken een enthousiaste

Taken
Zowel telefonisch, via mail, als via sociale 
media ben je het eerste aanspreekpunt 
voor de burger. Je bent verantwoordelijk 
voor het doorvertalen van nieuwe info 
aan alle medewerkers van de interne en 
externe klantendienst en het opstellen 
van standaardantwoorden en veelgestelde 
vragen. Samen met de teamverantwoor-
delijke zorg je voor planningen, opvolgen 
van cases en analyseren van gegevens en 
statistieken om hieruit verbetervoorstellen 
te formuleren.

Profiel 
Voor deze functie staat klantgerichtheid 
centraal. Daarnaast zijn samenwerken, 
initiatief nemen en stressbestendigheid 
belangrijk. Je hebt een analytisch inzicht. 
Je beheerst de Nederlandse taal perfect. 
Sterke redactionele vaardigheden en een 
goede kennis van sociale media zijn vereist. 

We verwachten een bachelor of een door 
ervaring gelijkgesteld niveau bij voorkeur in 
een communicatie of marketing richting.

Aanbod
Wij bieden een boeiende, afwisselende job 
in een aangename werksfeer op een file-
arme locatie. Daarbij hoort een contract 
van onbepaalde duur volgens de loon- 
barema’s voor openbare besturen (B1-B3): 
Bruto maandloon minimum 2.509,94 euro 
en maximum 4.229,18 euro. Aangevuld met 
een mooi pakket vakantiedagen en interes-
sante extralegale voordelen.

Interesse?
Solliciteer voor 20 mei 2020 via  
www.limburg.net/jobs of stuur je cv en 
motivatiebrief naar Limburg.net, t.a.v. Michel 
Duijsters, manager personeel, Gouverneur 
Verwilghensingel 32 – 3500 Hasselt.

MEDEWERKER EXTERNE  
COMMUNICATIE EN KLANTENDIENST 
(VOLTIJDS) 

OP ZOEK NAAR
PROPER WERK?

FARYS|TMVW organiseert 
een statutair examen voor:

Zonemanager 
Brugge en Ronse

De uiterste inschrijvingsdatum is 15 mei 2020. 

Het examen vindt plaats in juni 2020.

De functiebeschrijving en het portaal om je in te schrijven 

vind je op jobs.farys.be.

Ontdek de functie via jobs.farys.be

DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN 
niveau B1-B3 • 100% • statutair • werfreserve • bachelordiploma
Je verdedigt de belangen van het bestuur bij de uitvoering van openbare werken, 
je volgt de diverse werven op en rapporteert rechtstreeks aan de beleidscoördinator 
grondgebiedzaken. Je bezit bij voorkeur een diploma in de richting bouwkunde, of je 
hebt ervaring met werfopvolging.

MEDEWERKER ICT
niveau C1-C3 • 100% • contractueel • onbepaalde duur • werfreserve • diploma 
secundair 
Je beheert de ICT-helpdesk en lost technische en andere problemen van medewer-
kers met betrekking tot zowel hardware als software op. Je configureert en installeert 
zelfstandig toestellen van gebruikers, en ondersteunt de deskundige ICT bij zijn taken. 
Je hebt een digitale mindset en veel interesse in de sector.

DESKUNDIGE COMMUNICATIE  
niveau B1-B3 • 100%• contractueel • onbepaalde duur • werfreserve • bachelor-
diploma
Je hebt een vlotte pen en bent een communicatieve duizendpoot. Je beheert en 
optimaliseert de verschillende communicatiekanalen van de organisatie. Je werkt 
specifieke communicatiecampagnes uit rond diverse projecten en activiteiten, en 
ondersteunt medewerkers bij interne en externe communicatie. Je hebt bij voorkeur 
een diploma of ervaring in communicatie. 

Aanbod: Een aantrekkelijke job in een dynamisch team, diverse extralegale voorde-
len (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, ...), filevriendelijke 
ligging, mogelijke overname relevante anciënniteit uit privésector of zelfstandige 
activiteit tot een maximum van 10 jaar en een interessante verlofregeling.

Ben jij het die we zoeken? Stuur dan uiterlijk op 26 mei 2020 jouw motivatiebrief, cv 
en een kopie van je diploma of getuigschrift naar het College van burgemeester en 
schepenen, Gemeenteplein 13 in 3560 Lummen. 

De kandidaturen kunnen ingediend worden op de volgende manieren: 
a) door een per post aangetekend verzonden sollicitatiebrief; 
b) door overhandiging aan de personeelsdienst tegen ontvangstbewijs; 
c) via e-mail gericht aan de personeelsdienst.

Voor meer info en gedetailleerde functiebeschrijvingen kan je terecht bij de 
personeelsdienst (013 390 430 - sollicitaties@lummen.be) of op www.lummen.be/
vacatures.

Lummen is een gezellige en dynamische gemeente met ongeveer 15.000 inwoners 
gelegen in het hart van West-Limburg. Onze gemeente biedt veel mogelijkheden 
om te ontspannen, te wonen en te werken, en heeft een uitgebreid aanbod in de 
zorgsector. Daardoor trekken wij zowel jonge gezinnen als ondernemingen aan. 
Wil je graag samen met een dynamisch team de gemeente verder uitbouwen? 
Wij zijn momenteel op zoek naar gedreven kandidaten (m/v/x) voor de 
aanwerving van volgende functies:



INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online.
VRAGEN? Contacteer Delphine Le Roy op +32 9 242 53 87.

Field Sales Manager
Resultaatgerichte en ervaren peoplemanager  

met een stevig commercieel trackrecord in een productgedreven omgeving
Je functie: • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een 
performant verkoopteam in België. Je maakt, in lijn met de commerciële 
strategie, de vertaalslag naar een concreet salesactieplan dat je 
implementeert en opvolgt teneinde de vooropgestelde objectieven te 
behalen op korte en lange termijn • Als peoplemanager stuur je een team 
van vertegenwoordigers (8 FTE’s) aan en coördineer je de externe 
merchandisers (6 FTE’s). Je bent een inspirerende salescoach die met 
zijn team ‘in the field’ aanwezig is en zodoende de commerciële 
competenties aanscherpt en zorgt voor een goede opvolging  
• Je monitort de performance van je salesploeg autonoom en rapporteert 
de resultaten op individueel en op teamniveau, dit feedbackmoment grijp 
je aan om ‘best practices’ te delen en om corrigerende initiatieven te 
implementeren waar nodig • Je ondersteunt je mensen bij de 
jaarnegotiaties en ziet erop toe dat deze gealigneerd zijn met het 
commerciële beleid • Door je aanwezigheid in de markt, hou je voeling 
met klanten, trends en evoluties, en detecteer je businessopportuniteiten 
of creatieve ideeën voor een betere marktactivatie • Je rapporteert aan de 
Commercieel Directeur België.

Je profiel: • Je genoot een hogere opleiding gecombineerd met een 
ervaring van min. 10 jaar in een leidinggevende en commerciële rol 
binnen FMCG, private label of andere productgerelateerde business  
• Je beschikt over sterke peoplemanagmentskills, vanuit je gedrevenheid 
en aanstekelijk enthousiasme zorg je voor een positieve dynamiek en 
weet je een team naar een hoger niveau te tillen en resultaten neer te 
zetten • Je hebt ervaring in rapportering en de opvolging van KPI’s en je 
communiceert helder en nauwgezet • Je bent gestructureerd en 
vertrouwd met het opmaken van concrete actieplannen en installeren van 
processen met duidelijke afspraken, meetmomenten en opvolging die er 
finaal toe leiden een beter resultaat neer te zetten • Je bent cijfermatig 
sterk en beschikt over de nodige analytische vaardigheden • Je kan 
aarden in een ambitieuze, resultaatgedreven en snel veranderende 
omgeving. Je bent assertief, beschikt over daadkracht en volharding om 
verkoopdoelstellingen te realiseren • Je bent vlot tweetalig (Nederlands 
en Frans) • Je woont in België en bent bereid om je in de volledige 
Belgische markt te begeven.

Onze klant, actief op de 
consumentenmark t ,  
is marktleider binnen 
zijn marktsegment en 
internationaal actief. Hij 
biedt hoogkwalitatieve 
producten aan die hij 
verdeelt via retail 
(foodretail, DIY, enz.). 
Om zijn ambitieuze 
groei in België te 
ondersteunen zoekt hij 
momenteel een (m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online.
VRAGEN? Contacteer Delphine Le Roy op +32 9 242 53 87.

Paralegal
Ondernemende en communicatieve junior Legal Counsel (3/5de tewerkstelling)

Je functie: • Als lid van het Intellectual Property-team ben je 
verantwoordelijk voor de juridische workflow binnen de 
organisatie • Je installeert de nodige procedures en 
optimaliseringen zodat alles ‘compliant’ is • Je beheert alle 
contracten en juridische documenten met derden en externe 
adviseurs. Je staat hen te woord en voert tevens de negotiaties.  
• Je volgt alles nauwgezet op, respecteert deadlines en duidt de 
nodige stakeholders op eventuele risico’s • Je biedt assistentie bij 
Intellectual Property-formaliteiten en het proces van patenten. 

Je profiel: • Je hebt minimum een bachelordiploma Rechtspraktijk 
of Paralegal studies • Je beschikt over een eerste relevante 
werkervaring in een advocatenkantoor, notariaat of corporate legal 

afdeling. Ervaring in een biotechbedrijf is een plus • Kennis van  
en/of interesse in intellectual property en patenten vormen sterke 
troeven • Je bent nauwgezet, zelfsturend, leergierig en onder-
nemend ingesteld • Je beschikt over sterke interpersoonlijke 
vaardigheden en bent communicatief heel vlot • Je spreekt en 
schrijft perfect in het Engels. 

Aanbod: • Je komt terecht in een functie van onbepaalde duur in 
een 3/5de werkregime, met op termijn kans op fulltime tewerk-
stelling • Je krijgt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en 
verder door te groeien vanuit deze rol • Een multiculturele vlakke 
bedrijfscultuur die volgende waarden sterk uitdraagt: teamwork, 
innovation, passion, well-being en accountability.

Biotalys is een jong, dynamisch en 
snelgroeiend biotechbedrijf voor 
voedsel- en gewasbescherming. 
Biotalys is in 2013 opgericht als 
spin-off van het Vlaams Instituut voor 
Biotechnologie en telt op vandaag 
iets meer dan 50 medewerkers. Met 
hun ontwikkelingen doelen ze op 
een verbeterde, meer duurzame en 
veilige landbouwproductie. Om hun 
verdere groei te bestendigen is men 
op zoek naar een (m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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ZWIJNAARDE

JOUW UITDAGING? Bezorg je motivatiebrief en CV aan de personeelsdienst via personeelsdienst@vitas.be  
Solliciteren kan tot en met 31.05.2020. 
MEER WETEN? Over VitaS, over deze functies, de taakinhoud of de diplomavereisten? 
Surf dan snel naar onze website www.vitas.be ! 

FUNCTIEDOEL: 
Als coördinator zorg geef je leiding aan medewerkers: ● In WZC Kloosterhof aan kinesi- 
therapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en medewerkers van de nachtdienst ● In WZC 
Sint Antonius aan medewerkers van de nachtdienst.
Verder zijn je voornaamste opdrachten: Je organiseert je eenheid en optimaliseert de dienst- 
verlening aan bewoners. Je stelt de werkverdeling en personeelsplanning op en zoekt vervan-
gingen. Je waarborgt de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening. Je staat in voor het 
opstellen van de zorgplannen op maat van de bewoners. Je neemt deel aan overlegorganen 
en werkgroepen.
FUNCTIEPROFIEL: 
Diploma en ervaring: bachelor- of graduaatsdiploma in de verpleegkunde, paramedische  
richting (kine-ergo-logo-ortho) of maatschappelijk werk met een vijftal jaren relevante ervaring. 
Je bent in het bezit van een Banaba zorgmanagement of bent bereid dit te behalen binnen drie 
jaar na jouw aanstelling.
Belangrijkste talenten en kenmerken: leidinggevende vaardigheden, overtuigingskracht, resul-
taatgericht, flexibel, leerbereid, klantgericht, integer.
SALARIS: 
Weddeschalen openbare dienst BV5.

FUNCTIEDOEL: 
Als facilitair diensthoofd leid en organiseer je het departement dat instaat voor de keuken, de  
technische dienst, het preventie- en veiligheidsbeleid en de ICT. Je garandeert een efficiënte en 
effectieve dienstverlening. Daartoe geef je leiding aan dienstverantwoordelijken en medewerkers.  
Als eindverantwoordelijke coördineer je alle facilitaire projecten, het kwaliteitsbeleid en de correcte 
toepassing van de overheidsopdrachten.
FUNCTIEPROFIEL: 
Diploma en ervaring: bachelor- of masterdiploma in de industriële wetenschappen en technologie 
met een vijftal jaren ervaring.
Belangrijkste talenten en kenmerken: Analytisch inzicht, besluitvaardigheid, plan- en organisatie-
talent, leidinggevende vaardigheden, overtuigingskracht, leerbereid, klantgericht, integer.
SALARIS: 
Weddeschalen openbare dienst A1a-A2a-A3a naargelang ervaring.

AANBOD VOOR AL DEZE FUNCTIES:
● contract van onbepaalde duur ● voltijds 38u/week ● maaltijdcheques ● fietsvergoeding ● GSD-V  
● hospitalisatieverzekering na 1 jaar dienst ● boeiende en afwisselende jobs ● gunstige en flexibele 
verlofregeling ● ruime mogelijkheden voor vorming en bijscholing.

2 COÖRDINATOREN ZORG 
WZC Sint Antonius - WZC Kloosterhof  - 38u

1 FACILITAIR DIENSTHOOFD 
Centrale dienst in Peer - 38u

VitaS is de overkoepelende organisatie voor seniorenzorg van de gemeenten 
Peer, Hechtel-Eksel, Oudsbergen en Leopoldsburg. 

Zij beheert vier actieve woonzorgcentra: Sint Antonius in Peer, 
Den Boogerd in Hechtel-Eksel, Kloosterhof in Oudsbergen en Reigersvliet in Leopoldsburg. 

Haar volgehouden groei creëert voor VitaS heel wat mogelijkheden, onder meer volgende vacatures:



Meer info? Contacteer Jo Leysen, vertegenwoordiger van Eleyas bv, gedelegeerd bestuurder (0475 57 68 17 - jo.leysen@azturnhout.be).
Interesse? Mail je sollicitatiebrief en cv voor 16 mei 2020 naar kris@kingalfonso.be of stuur alles naar King Alfonso BV t.a.v. Kris Heeren, 
Mechelsesteenweg 271 bus 1.1, 2018 Antwerpen. Jouw sollicitatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De verkennende gesprekken vinden 
plaats tussen 16 en 23 mei. De daaropvolgende assessment centers zullen plaatsvinden tussen 6 en 13 juni 2020.

AZ Turnhout is een vooruitstrevend en groot regionaal ziekenhuis dat een ‘Gast-huis’ wil zijn in de letterlijke betekenis van 
het woord. Met ruim 2.000 medewerkers en 200 artsen zijn we ook meteen één van de grootste werkgevers in de Kempen. 
De beste zorg bieden aan onze patiënten is onze missie, mensgericht en met aandacht voor de beleving van de patiënt en 
zijn of haar naasten. Een vlotte samenwerking tussen alle diensten is daartoe de sleutel. Het ziekenhuis behaalde ook het 
NIAZ-kwaliteitslabel. Dit toont aan dat de medewerkers van AZ Turnhout veilige en kwaliteitsvolle zorg bieden en dat het 
ziekenhuis gericht is op continue verbetering. Voor de versterking van ons directieteam zijn wij op zoek naar een:

MEDISCH DIRECTEUR 
Betrokken • Inlevend • Ondernemend • Samenwerkend

Jouw functie:
• Als medisch directeur sta je in voor de organisatie, 

opvolging en coördinatie van het medisch beleid in 
nauwe samenwerking met de medische raad, de 
medische diensthoofden en de medische staf.

• Samen met de gedelegeerd bestuurder ben je 
verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle uitbouw en 
realisatie van het medisch-strategisch beleid van           
AZ Turnhout. 

• Als lid van het directieteam betekent het neerzetten van 
een geïntegreerde en performante medische activiteit 
voor jou multidisciplinaire samenwerking en afstem-
ming in overleg met alle departementen.

• Je gelooft in een doorgedreven samenwerking in een 
geïntegreerd zorgsysteem. Dit bouw je uit samen 
met de partners van het Ziekenhuisnetwerk Kempen, 
de eerstelijnszone Kempenland en het Vlaams 
Ziekenhuisnetwerk Leuven. 

Jouw pro� el:
• Als geneesheer-specialist heb je klinische praktijk-

ervaring in een ziekenhuiscontext. 
• Je hebt ervaring met ziekenhuisbeleid en management.

• Vanuit je kritisch analytisch vermogen slaag je erin 
je weg te vinden in een complex en snel wijzigend 
ziekenhuislandschap. 

• Je bent een teamspeler met uitstekende sociale en 
communicatieve vaardigheden. Je kan de noden en 
verwachtingen in kaart brengen en zo richting geven 
aan een performant medisch beleid met concrete 
resultaten op het terrein.

• Onze BIOS-waarden zijn je op het lijf geschreven.

Ons aanbod
• Een performant ziekenhuis met een open en dynamisch 

karakter, een aangename werksfeer en collegialiteit.
• Een vooruitstrevend bestuursmodel met sterke 

betrokkenheid van de artsen in het bestuur.
• Ruime verantwoordelijkheid om je stempel te drukken in 

een boeiende professionele omgeving.
• Een competitief verloningspakket en de mogelijkheid tot 

permanente bijscholing.

Wat bieden we?
We bieden je een uitdagende functie met verantwoordelijkheid aan en een geïndexeerd minimum brutojaarsalaris van € 78.415,90, maaltijdcheques, hospitalisatie-
verzekering, 35 vakantiedagen en fietsvergoeding in het kader van woon-werkverkeer. Relevante ervaring wordt gewaardeerd. De proeftijd bedraagt 12 maanden. 

Meer info:
Op onze website: www.scherpenheuvel-zichem.be/vacatures, bij de personeelsdienst: selecties@scherpenheuvel-zichem.be of 013 35 24 27. 

Interesse?
Dien je kandidatuur (sollicitatiebrief, cv, kopie diploma en uittreksel uit het strafregister) uiterlijk op 1 juni in bij het college van burgemeester en schepenen, 
A. Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem (per post of tegen ontvangstbewijs). Voor meer informatie kan je terecht bij de personeelsdienst:  
selecties@scherpenheuvel-zichem.be of 013 35 24 42. Sollicitaties per mail worden niet aanvaard. 

Stads- en OCMW-bestuur Scherpenheuvel-Zichem zijn op zoek naar:

1 voltijds algemeen directeur (m/v/x) in statutair dienstverband.  
We leggen ook een wervingsreserve van 3 jaar aan. 

Je leidt de stads- en OCMW-diensten. Je bent bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Je bent voorzitter van het managementteam en je staat in voor 
een efficiënte beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Je bent een bruggenbouwer en de verbindingsfiguur tussen de diensten en het stads- en OCMW- 
bestuur. Je adviseert de bestuursorganen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. 
Je voldoet aan volgende voorwaarden: je hebt de Belgische nationaliteit; je bent houder van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair  
onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs; je legt een recent (max. 3 maanden oud)  
uittreksel uit het strafregister (model 595 Sv.) voor; je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurs-
zaken; je bent houder van een rijbewijs B; je slaagt voor de selectieprocedure (schriftelijke proef, mondelinge proef en assessmentcenter). 
Het bewijs van de taalkennis en een kopie van het rijbewijs B worden ten laatste bezorgd op het moment van de aanstelling.



Vonk, het autonoom provinciebedrijf van de provincie West-Vlaanderen, versterkt de lokale besturen 
en de non-profi t door vorming en ondersteuning bij selectie, coaching, teambegeleiding en consulting.

APB Vonk gaat over tot de aanwerving van een

Directeur (m/v)

De job
Als directeur krijg je de algemene leiding van APB Vonk toegewezen en leg je hiervoor 
verantwoording af aan de voorzitter en raad van bestuur. De raad van bestuur kan je aanstellen als 
afgevaardigd beheerder. Als leider en manager treed je inspirerend op naar de eigen organisatie en 
naar de provincie en ambieer je een slagkrachtige en wendbare organisatie. Je kan hierbij rekenen 
op de medewerking van een dynamisch team van 17 personeelsleden.

Het profi el
Je beschikt over een masterdiploma en 4 jaar ervaring in een leidinggevende functie

 Je kent het werkveld en volgt de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet
 Je ontwikkelt een duidelijke visie op de werking die je doorvertaalt naar 

de medewerkers
 Je plant en organiseert de werking om een e� ectieve en e�  ciëntie 

dienstverlening te realiseren
 Je bent een peoplemanager die coacht en motiveert
 Je bent leergierig en streeft naar continue vernieuwing en verbetering
 Je bent resultaatgericht en stelt je constructief op
 Je bent integer en stressbestendig, je beschikt over de nodige emotionele intelligentie 

en zelfvertrouwen

Ons aanbod
Contract onbepaalde duur met een jaarlijks salaris van directeur (niveau A5A),  gaande 
van 49.444,4 euro tot 77.474,5 euro
Relevante ervaring wordt in rekening gebracht
Vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques, pensioen- en hospitalisatieverzekering.
Glijdende werktijdregeling en 35 dagen vakantie
Laptop, GSM

Interesse in deze job? 
Bezorg je cv, motivatiebrief, kopie van je diploma via sollicitaties@apbvonk.be. Solliciteren kan 
tot uiterlijk 24 mei 2020. 
Meer inlichtingen over deze vacature en de selectieprocedure kan je verkrijgen bij Freddy Deslé 
(050 40 31 77 of freddy.desle@apbvonk.be) en via apbvonk.be/vacatures 

De Provincie West-Vlaanderen draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel.
Vlaams-Brabants steunpunt e-government

GIS-projectleider    Projectleider informatie en data  
Projectleider ICT    IT-beheerder

Servicedesk-medewerker    Financieel administratief deskundige

VERA bestaat twintig jaar. Dat is twintig jaar evolutie. Groei. Expertise.
Voor gemeentes, politie- en brandweerzones in heel Vlaams-Brabant is 

VERA ondertussen dé referentie voor ICT- en e-government-ondersteuning.

Ook de komende twintig jaar gaan we graag in stijgende lijn verder, 
maar daarvoor hebben we jou nodig. Op ons kantoor in de mooie 

Remytoren in Wijgmaal is meer dan één plek vrij voor enthousiast en 
gedreven (ICT-)talent. Want groeien doen we nog altijd liever samen.

Wacht niet te lang met solliciteren: omdat we onze nieuwe collega 
- jou dus - graag zo snel mogelijk ontmoeten, sluiten we de inschrijvingen 

af op 26 mei om middernacht. Ondertussen houden we je stoel 
al warm. Tot snel!

vera.be/vacatures

Gezocht: nieuwe gezichten bij VERA

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 18 mei 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
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).

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.

Lader-chauffeurs 

Lader-plaatsvervangend
recyclageparkwachters

ILvA, het intergemeentelijk samenwerkings-
verband voor milieu voor de regio Aalst, dat 
het huishoudelijk afval inzamelt in 15 steden 
en gemeenten, is op zoek naar: 

Interesse?
Heb je interesse voor één van deze jobs, bezorg dan vóór 11 mei 2020 je kandidatuur aan Bart Van den 
Neste, Industrielaan 18 in 9320 Aalst of via mail aan marleen.casteur@ilva.be. 
Meer informatie kan je bekomen bij Marleen Casteur, diensthoofd Personeel op het nummer 053 85 85 75 
of per email.

Je beschikt over minimaal een rijbewijs C, een geldige medische schifting en een vakbekwaamheid 
(code 95). • Je wordt tewerkgesteld als lader en als chau� eur, afhankelijk van de noodzaak. Deze 
functie is voltijds binnen een 4-dagensysteem (4 x 9,5u). 

Je wordt tewerkgesteld als lader en als parkwachter, afhankelijk van de noodzaak. Je werkt voltijds binnen 
een 4-dagensysteem. Je werkt steeds op zaterdag. Je kan op de verschillende recyclageparken binnen 
het werkingsgebied worden ingezet. Je bent in staat zelfstandig de 15 recyclageparken te bereiken. • Als 
recyclageparkwachter zorg je voor een professioneel onthaal en begeleid je de bezoekers tijdens het 
brengen van hun afval. Het is je taak het aangebrachte afval te controleren en het recyclagepark netjes 
te onderhouden. • Als lader sta je in voor de huis-aan-huisinzameling van de verschillende fracties. • Je 
bent beleefd assertief, hebt zin voor orde, werkt graag in team, maar kan ook zelfstandig aan de slag.
• Het examen bestaat uit een theoretisch gedeelte, een mondeling en praktisch gedeelte.

Wij bieden
Een geïndexeerd bruto maandloon tussen € 1.941.60 tot € 2.944,40, afhankelijk van je relevante 
ervaring of anciënniteit. We bieden ook een groepsverzekering, een hospitalisatieverzekering, 
maaltijdcheques en een vergoeding voor woon-werkverkeer of een � etsvergoeding aan.
Na verloop van tijd kan je bevorderen tot chau� eur.

Wij bieden
Een geïndexeerd bruto maandloon tussen 2.019,83 euro tot 2.944,40 euro, afhankelijk van je relevante 
ervaring of anciënniteit. We bieden ook een groepsverzekering, een hospitalisatieverzekering, 
maaltijdcheques en een vergoeding voor woon-werkverkeer of een � etsvergoeding aan.

Om onze hersteldienst te versterken 
zijn wij op zoek naar een m/v:

POLYVALENT KLUSSER 
Alle informatie betreffende de vacature en manieren om

te solliciteren vindt u op onze website. 

BBNRB00AWWW.ONSDAK.BE



www.limburg.be/vacatures
#limburgbevacatures 

provincie Limburg
Universiteitslaan 1

BE-3500 Hasselt
limburg.be/vacatures

Wil jij mee jouw stempel 
drukken op Limburg?  
Wij zoeken een toffe collega!

coördinator Ondersteunende 
Dienst – PLOT
- Algemene leiding over de Ondersteunende Dienst van het PLOT (administratief 

en financieel beheer, ICT, facilitymanagement, onthaal, communicatie)
- Beleidsvoorbereiding als lid van het Managementteam
- Contractueel, voltijds, masterdiploma en 3 jaar relevante ervaring
- Standplaats: PLOT
- Brutomaandwedde: minimum 4 142,13 euro en maximum 5 817,84 euro

directeur HRM
- Voorbereiding, uitbouw en uitvoering van een resultaatgericht, kwalitatief 

hoogstaand, deskundig onderbouwd HRM-beleid
- Leiding van de Directie HRM (18 personen)
- Statutair, voltijds, masterdiploma en minimaal 6 jaar relevante beroepservaring 
- Standplaats: Provinciehuis
- Brutomaandwedde: minimum 4 838,52 euro en maximum 7 051,05 euro

f ietsmanager
- Meewerken aan de realisatie van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroute-

netwerk en het provinciale fietssnelwegenbeleid uitbouwen en realiseren
- Samen met de lokale besturen en de Vlaamse overheid werken aan méér 

functionele fietsverplaatsingen 
- Promoten van de fiets als duurzaam vervoermiddel
- Contractueel, voltijds, masterdiploma
- Standplaats: Provinciehuis
- Brutomaandwedde: minimum 3 170,07 euro en maximum 5 252,01 euro

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

Is deze job op jouw lijf geschreven?
fietsmanager, coördinator Ondersteunende Dienst - PLOT 

Bezorg dan uiterlijk op 11 mei 2020 jouw motivatiebrief, cv en een kopie van  
jouw diploma aan de Directie HRM, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt,  
vacatures@limburg.be.

directeur HRM 

Bezorg dan uiterlijk op 18 mei 2020 jouw motivatiebrief, cv en een kopie van  
jouw diploma aan de Directie HRM, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt,  
vacatures@limburg.be.

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

Hoe kan je solliciteren? 
Richt je kandidaatstelling op de voorgeschreven inschrijvingsformulieren met een 
kopie van het gevraagde diploma t.a.v. het lokaal bestuur Herent, Spoorwegstraat 6 
in 3020 Herent of kijk op www.herent.be.
Uiterste inschrijvingsdatum: maandag 18 mei 2020 (postdatum telt).

Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij de personeelsdienst (016 85 30 20 - 
personeel@herent.be) of op www.herent.be.

Omgevingsambtenaar
voltijds • niveau A • contractueel • onbepaalde duur • aanleg wervingsreserve (1 jaar)  
• brutomaandloon vanaf € 3.170,07 • minstens houder zijn van een masterdiploma of 
gelijkgesteld onderwijs

Onder leiding van het afdelingshoofd omgeving organiseer en coördineer je de 
werkzaamheden binnen de dienst en je volgt ze ook op. Je geeft beleidsmatig en 
technisch gespecialiseerd advies inzake de voorbereiding, uitvoering en evaluatie 
van het ruimtelijk beleid. Je houdt hierbij rekening met de geldende Vlaamse 
reglementering.  

Aanbod: • Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gunstige vakantieregeling, 
fietsvergoeding en tussenkomst openbaar vervoer. • Gezellige werkomgeving met 
aandacht voor jouw welbevinden.

Lokaal bestuur Herent 
zoekt een:

ONS AANBOD Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen (maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering, aanvullende pensioenverzekering, fietsvergoeding, 
volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer), een interessante 
verlofregeling en flexibele werktijden.

Directeur sport
A1a-A2a – VOLTIJDS – CONTRACTUEEL – MASTER

Deadline indienen kandidatuur: 18 mei 2020
Alle informatie over de functie en de in te dienen stukken kan je vinden op 

www.eeklo.be/vacatures of kan je opvragen bij personeelsdienst@eeklo.be.

eigenzinnig, energiek, echt www.eeklo.be/vacatures

Het stadsbestuur heeft aandacht  
voor gelijke kansen. Kwaliteiten bij mensen zijn 
belangrijker dan leeftijd, geslacht,  
etnische afkomst, handicap en nationaliteit!

Het stadsbestuur / OCMW Eeklo is op zoek naar volgend profiel:

FUNCTIE
• je staat in voor de opmaak, realisatie en 

bewaking van het sportbeleidsplan;
• je leidt de exploitatie van de stedelijke 

sportinfrastructuur;
• je stimuleert en promoot de sportieve 

vrijetijdsbeleving, inclusief activiteiten 
georganiseerd door derden;

• je staat in voor de algemene leiding en 
coördinatie van de dienst sport;

JOUW PROFIEL
• je bent in het bezit van een  

masterdiploma;
• je bent een teamcoach die de passie 

voor sport kan overbrengen naar ande-
ren;

• je gebruikt je communicatieskills om 
de relevante contacten met diverse 
stakeholders te onderhouden;

• je stelt je flexibel op naar werktijden toe.

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

 Meestergast medische uitrusting
(campus Henri Serruys Oostende) (C4-C5)

 Teamleider ICT (A1a-A1b-A2a)

 Studiedeskundige (B1-B2-B3) /
studieverpleegkundige (BV1-BV2-BV3)



Aanwerving exclusief begeleid  
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
office@verdonckbv.be   

056 53 11 80 of 059 26 76 57   
www.verdonckbv.be 

FOOTSTEP vzw in BRUGGE is een toonaangevend 
maatwerkbedrijf dat nagenoeg 500 werknemers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstelt. In ons nieuw 
organigram beschikken wij over 5 gespecialiseerde business 

 units die elk afzonderlijk als professionele organisatie opereren. Op heden wensen wij het management-
team te versterken met een (m/v)

BUSINESS UNIT MANAGER VOEDING
entrepreneur/productiemanager (ref. 123 801) 

De uitdaging: Je wordt eindverantwoordelijke voor drie sterk groeiende voedingsafdelingen nl. 
Vloeistoffen (afvullen van vloeistoffen in flessen en blikken), Droge voeding (mengen en verpakken 
van voeding) en North Sea Deluxe (pellen van garnalen met de hand) • Leiden van een team met 3 
ondersteunende medewerkers (commercieel, kwaliteit en logistiek), 6 werkvloerbegeleiders en een 60-
tal maatwerkers • Algemene organisatie en optimalisering van de business processen • Motor voor een 
dynamische arbeidscultuur die inzet op talent, resultaat en fierheid op het werk • Continue bewaking van de 
kwaliteit (IFS), de veiligheid en de productie-efficiëntie • Follow-up van de markt, de klantentevredenheid 
en de resultaten • Geregelde rapportage aan directie en vormgeven aan een Footstepbeleid met de 
collega’s van het management. 

Profiel: Veelzijdige en daadkrachtige master/bachelor of gelijkwaardig door ervaring • Relevante ervaring 
in productiemanagement met kennis van procesoptimalisatie • Kennis van voeding en de gepaarde 
kwaliteitsvereisten • Affiniteit met leiden van een business • Veranderingsgerichte peoplemanager die 
geëngageerde medewerkers en sterke business kan verzoenen • Gemotiveerd om op economisch én 

sociaal vlak het verschil te maken.
 

Aanbod: Een brede managementfunctie met autonome bevoegdheden en een grote 
betrokkenheid • Een business unit met een sterk groeipotentieel • Een vlakke 

organisatiestructuur met korte beslissingslijnen • Geen ploeg- en weekendwerk 
• Aantrekkelijke loonvoorwaarden + bedrijfswagen. 

DE COENE PRODUCTS nv in GULLEGEM
is een innovatief productiebedrijf met
een sterk geautomatiseerd machinepark 
(125 werknemers, 23 mio euro omzet). 
Wij zijn Belgisch marktleider in de 
productie van technische houten binnen-

deuren: brand- & inbraakwerende deuren, akoestische deuren, ... Ter opvolging wegens 
pensionering zoeken wij een (m/v):

BEDRIJFSBOEKHOUD(ST)ER (ref. 47 324)

De uitdaging: In nauwe samenwerking met de bedrijfsleider en met ondersteuning van 
een hulpboekhoudster word je autonoom verantwoordelijk voor de volledige operationele 
boekhouding: • boekingen: fi nancieel (CODA), aankoop (paperless) • betalingen
• debiteurenopvolging • contacten met banken en leasemaatschappijen • rapporteringen 
• voorbereiding jaarrekening • diversen: wagenpark, verzekeringen, ...

Profi el: • bachelor of master accountancy of gelijkwaardig door ervaring  • ervaring met 
de boekhouding van een productiebedrijf • ervaring in ERP omgeving is een pluspunt.

Aanbod: • een fi nancieel gezonde dynamische KMO actief in een sterk groeiende 
nichemarkt • een kwalitatieve en innovatieve toeleverancier (o.a. unieke attesten) • een 

solide onderneming die continu investeert in mensen en middelen • motiverende 
loonvoorwaarden + voordelen

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 

www.decoeneproducts.be

Interesse? Mail naar job@iok.be of stuur 
je motivatiebrief met cv naar IOK, t.a.v. de 

personeelsdienst, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel
ten laatste voor 14 mei 2020.

IOK en IOK Afvalbeheer zijn dynamische en sterk groeiende organisaties 
die als doel hebben de aangesloten besturen te ondersteunen. IOK en IOK 
Afvalbeheer zoeken gemotiveerde medewerkers voor onbepaalde duur (m/v):

Coördinator-Dispatcher
Milieubedrijf Beerse-Oost – voltijds – bachelor 

Deskundige infrastructuur - en bouwdossiers
Geel – voltijds – bachelor  

Surf naar www.iok.be voor meer inlichtingen.

Gemeente Meulebeke zoekt een gedreven 

Algemeen Directeur
decretale graad – statutair – voltijds

Solliciteren uiterlijk tegen 17 mei 2020 
via tom@tomdebaere.be

Alle info: https://www.meulebeke.be/vacature

Heb jij pit, vakkennis en een creatieve persoonlijkheid?
Wij zoeken namelijk een gedreven 

KOK EN KEUKEN/ZAALMEDEWERKER 
om ons team te versterken
•  Je kan aan de slag gaan in een stabiele horeca onderneming die al meer dan  

10 jaar bestaat en een gevestigde waarde is in Lochristi en omstreken.
•  Het familiale karakter en de persoonlijke aanpak om van onze klanten hun feest op maat te maken, 

is een sterkte in ons vak.
•  We zorgen voor onze klanten hun evenementen, familiefeesten, babyborrels, personeelsfeesten,  

huwelijken e.a. feestelijkheden zowel hier in de zaal als op andere locaties. 
•  Wij leveren ook dagschotels aan huis en maken gerechten op bestelling die mogelijk zijn voor afhaling.
•  Ben jij een allrounder m/v en lijkt dit iets voor u, bekijk dan de gedetailleerde omschrijving online en 

solliciteer op info@denhazelaar.be en maak verder kennis met ons.

Kerkstraat 75 - 9080 Zaffelare - 09 355 37 46 - info@denhazelaar.be

Voor uitbreiding naar Vlaams-Brabant is Bruyerre op zoek naar een

 GEMOTIVEERDE CHAUFFEUR 
voor het leveren van bakkerijproducten aan bakkers.

Vereisten:
•  Je beschikt over een Rijbewijs C
•  Je beschikt over de nodige  

Medische attesten
•  Je hebt 2 jaar werkervaring 

Profiel:
• Je bent betrouwbaar.
• Je bent onmiddellijk beschikbaar
• Je bent flexibel

Wij bieden:
• Een contract van onbepaalde duur en aantrekkelijk salaris
• 38u/week - 4 dagen – Op maandag ben je vrij.
• Voordelen : DKV, bonus op resultaten

Solliciteren kan via info@bruyerre.be 

DALDECOR is sinds 1981 actief als tegelgroothandel op de Belgische markt. Voor 
haar vestiging te Vorst heeft DALDECOR momenteel volgende kandidatuur openstaan:

COMMERCIEEL – LOGISTIEK MEDEWERKER  M/V/X
Functie:
Je staat in voor de coördinatie van de bestellingen 
van de klanten en het transport naar hen toe, 
verspreid over heel België. 

Profiel:
- je bent o.a. communicatief, efficiënt, nauwkeurig 
en planmatig
- je bent vlot tweetalig (nl/fr) en je kan goed 
overweg met de pc

Aanbod:
- een job in een familiale omgeving met een dynamische ploeg
- een stabiele werkomgeving met een correcte verloning 

Interesse 
Uitgebreide jobomschrijving kan u vinden op jobat.be. Stuur je cv naar laurent@daldecor.be of neem 
telefonisch contact op 0476/475551

 AZ Diest is een regionaal ziekenhuis gelegen op 
de grens van de provincies Vlaams-Brabant, 
Limburg en Antwerpen. Werken in AZ Diest is 
bijdragen tot kwaliteitsvolle, veilige zorg op een 
patiëntvriendelijke manier.

Het Algemeen Ziekenhuis Diest heeft een  vacature voor een
Stafmedewerker beleidsontwikkeling (M/V/X)

OMSCHRIJVING
Als stafmedewerker beleidsontwikkeling behartig en 
implementeer je mee het beleid van AZ Diest. Je werkt 
op het snijpunt van business analyse en development 
èn beleidsontwikkeling. Je formuleert beleidsplannen 
naar concrete doelstellingen en acties, werkt 
indicatoren uit, implementeert en volgt ze op en biedt 
relevante rapporteringen en dashboards aan.

PROFIEL
•  Je beschikt over een master bij voorkeur in een 

economische of financiële richting 
•  Je hebt minimum 5 jaar ervaring in financiële, 

boekhoudkundige en administratieve processen
•  Je bent dynamisch, servicegericht en werkt proactief, 

nauwgezet en zelfstandig 
•  Kennis van de gezondheidszorg is een meerwaarde

AANBOD 
Contract van onbepaalde duur met een competitief 
salaris, aangevuld met extralegale voordelen.

INTERESSE
De uitgebreide jobomschrijving kan je vinden op  
jobat.be. Solliciteren bij voorkeur voor 15 mei 2020, via 
onze jobsite: azdiest.hro.be


