
1. EINDEJAARSPREMIE
Bijna drie kwart (74 procent) van de werkende Bel-
gen kan rekenen op een of andere eindejaarspre-
mie. Dat percentage ligt de laatste twee jaar gelijk. 
Velen rekenen zo’n premie overigens ‘top of mind’ 
niet bij extralegale voordelen. 

2. MAALTIJDCHEQUES
De maaltijdcheque is in ons land de moeder aller 
extralegale voordelen. Breed geïnterpreteerd, ook 
maaltijdvergoedingen vallen hieronder. 71 procent 
van de werkende Belgen verkrijgt dit extralegaal 
voordeel. Dat cijfer ligt zelfs nog iets hoger dan vo-
rig jaar.

3. HOSPITALISATIEVERZEKERING
Bijna twee op drie werknemers (64 procent) valt 
in ons land terug op een hospitalisatieverzekering 
van de zaak. Dit voordeel is typisch voor grotere 
bedrijven of organisaties. En ook voor sectoren als 
bank, verzekeringen, telecom en ICT.

4. DERTIENDE MAAND
Een dertiende maand is ook zo’n premie of voor-
deel dat door velen niet als extralegaal wordt inge-
schat. 63 procent kan er op rekenen, en dan vooral 
de afgestudeerden met een bachelor- of master-
diploma.

5. GROEPSVERZEKERING
Een groepsverzekering via uw werkgever is een 
manier om (onder andere) een extra pensioen op te 

bouwen. Iets meer dan de helft van de werknemers 
(53 procent) krijgt dit aangeboden, een percentage 
dat bij grotere bedrijven en bij masterdiploma’s een 
stuk hoger ligt. 

6. TERUGBETALING WOON-WERKVERKEER
Terugbetaling woon-werkverkeer is een klassieker 
en een extralegaal voordeel dat groeit. 48 procent 
kan er op terugvallen, en dit bij veel verschillende 
functies van werknemers. Opvallend is dat in ver-
houding meer vrouwen dit verkrijgen dan mannen.

7. LAPTOP & GSM
Vandaag krijgt 46 procent van de werknemers een 
laptop en gsm van de zaak. De laptop zit flink in de 
lift, met een toename in gebruikers met een kleine 
6 procent op twee jaar tijd. Bijna zeven op tien  van 
de gediplomeerde masters werken op een laptop 
van hun werkgever.

8. BEDRIJFSWAGEN MET TANKKAART
41 procent van de werkende Belgen kan beschik-
ken over een bedrijfswagen. Bediendes en man-
nen maken er meer aanspraak op, en met name 
directieleden, consultants en IT’ers.

9. ONKOSTENVERGOEDING
De onkostenvergoeding is een klassieker die inge-
schakeld wordt om bepaalde kosten, eigen aan het 
werk, (forfaitair) te vergoeden. 34 procent van de 
werkende Belgen ziet deze op de bankrekening 
verschijnen.

Hoeveel verdient een 
doorsnee Belg?

Extralegale voordelen zitten in de lift. De gemiddelde werknemer kan intussen al 

rekenen op zes extralegale voordelen. Deze zijn het meest ingeburgerd, al stijgen 

ze niet allemaal even fors. We halen de top tien uit het grote Jobat salaris rapport 

waarin iets meer dan 57.000 bedienden, arbeiders, ambtenaren en kaderleden 

inzicht gaven in hun loon en extralegale voordelen. 

De tien 
populairste 
extralegale 

voordelen

HET GROTE JOBAT SALARIS RAPPORT

10. MOGELIJKHEID TOT THUISWERKEN
Dat is de grote stijger in deze lijst. Ook al gaat het 
in veel gevallen om een toezegging en niet zozeer 
om een (financieel) voordeel. 33 procent kan thuis-
werken, twee jaar geleden lag dat nog maar op 28 
procent. Weet ook dat de rondvraag voor het grote 
Jobat salaris rapport vóór de coronacrisis werd af-
genomen, dus ongetwijfeld ligt dat percentage van-
daag nog veel hoger. 

William Visterin

De gemiddelde Belg verdient 3.410 euro bru-

to per maand, een stijging met iets meer dan 
2 procent op jaarbasis. Het onderzoek voor 
het grote Jobat salaris rapport vond plaats 
eind 2019.
Grootverdieners trekken dat gemiddelde loon 
omhoog. Of om het met een boutade te zeg-
gen: als Bill Gates opstapt op de autobus, is 
elke passagier gemiddeld miljonair. 
Daarom spreken we wat loon betreft liever over 
de mediaan, het middelste loon in een reeks 
gerangschikt volgens grootte. Die mediaan 
ligt volgens het grote Jobat salaris rapport op 
3.000 euro bruto per maand en is een goede 
indicatie voor wat een doorsnee Belg verdient.

Vergelijk je loon op jobat.be/salariskompas

De Standaard

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

Volgende week focus op jobs 
bij de overheid, makkelijk te
herkennen aan dit logo.

Volgende week focus op jobs 



Interesse? Solliciteer tot en met 7 juni 2020 online via 
www.dendermonde.be/vacatures. Voeg je vragenlijst, cv en 
een kopie van het gevraagde diploma toe. 

Nog vragen?
Op www.dendermonde.be/vacatures vind je de uitgebreide 
functiebeschrijving en infobrochure terug. Je kan ook 
terecht bij de personeelsdienst - team selecties via 
vacatures@dendermonde.be of 052 25 10 80.

Het lokaal bestuur Dendermonde wil zich ontwikkelen tot een organisatie waar de principes 
van een innovatieve arbeidsorganisatie centraal staan. Wij willen tevreden medewerkers 
die met veel goesting hun taken tot een goed einde brengen. Die 
elkaar stimuleren en motiveren om steeds beter te doen door zelf het 
stuur in handen te nemen. Voor het lokaal bestuur Dendermonde 
staan de kernwaarden respect, openheid, verbondenheid, durf en 
kwaliteit centraal. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan 
leeftijd, geslacht, etnische afkomst, nationaliteit … www.poolstok.be

Het lokaal bestuur Dendermonde overkoepelt het stadsbestuur, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
en het Autonoom Gemeentebedrijf. Samen met 45 000 Dendermondenaars en 1 300 collega’s bundelen we onze krachten 

om van Dendermonde een bruisende stad te maken. 

De medewerkers van het lokaal bestuur van Dendermonde zetten zich elke dag in voor onze inwoners 
en vinden in hun job de nodige uitdaging, creativiteit en innovatie. 

Ben je een denker, doener, beschik je over een stevig paar voelsprieten en neem je graag initiatief, 
dan ben jij de ideale persoon (M/V/X) om ons team te versterken als:

Directeur Lokaal Bestuur 
Dendermonde    
voltijds – onbepaalde duur

Je bent een echte manager en vormt samen met je collega-directeurs het  
managementteam dat instaat voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering 
binnen de krijtlijnen zoals uitgezet door het bestuur. Vanuit dit team geef 
je sturing aan de hele organisatie met bijzondere focus op de diensten die 
het openbaar domein en patrimonium van onze stad beheren. Je denkt 
mee op strategisch niveau en maakt tegelijkertijd de juiste vertaalslag 
naar je team dat je motiveert en coacht in hun groei en ontwikkeling. 
Je bewaart het overzicht over de hele organisatie om de zorg- en 
dienstverlening voor onze burgers effi ciënter en effectiever te organiseren. 
Je neemt graag het voortouw in projectwerking en kan collega’s warm 
maken voor transversale thema’s. 

Beleidsmedewerker HRM – 
HR analist  
voltijds – onbepaalde duur 

Als HR analist weet je jouw voeling met mensen en hun talenten ook 
tastbaar te maken in verschillende technische tools en HRM-processen. 
Nieuwe toepassingen van selectie- en rapporteringssoftware ontdek 
je als eerste, zodat je collega’s kunt ondersteunen. Samen met hen 
optimaliseer en automatiseer je onze werkmethodes voortdurend. Zo kan 
het lokaal bestuur dankzij jouw inzichten, dataverzameling en -analyse 
stappen vooruit zetten binnen het HR-beleid. Trends en ontwikkelingen 
volg je op de voet. 

Beleidsmedewerker HRM – IAO 
voltijds – onbepaalde duur

Ben je een initiatiefnemer, vernieuwingsgericht en heb je een oog 
voor de talenten van medewerkers? Als beleidsmedewerker innovatieve 
arbeidsorganisatie maak je deel uit van het VOLT-veranderteam en zet je 
je schouders onder innovatief werken en besturen. Je zet de richtlijnen 
uit voor een nieuwe strategie in onze arbeidsorganisatie. Zowel teams als 
individuen worden gecoacht in hun ontwikkeling met behulp van tools 
en workshops. Je ondersteunt de nieuwe visie op gedeeld leiderschap 
en onderneemt concrete acties om deze cultuurverandering tot stand te 
brengen. 

Collectiemedewerker 
voltijds – onbepaalde duur

Ben je in de ban van erfgoed en zijn structuur en zorgvuldigheid jou niet 
vreemd? Moderniseer dan mee onze Dendermondse stedelijke musea. Met 
het hele team werken we aan een scherper collectieprofi el, een nieuwe 
depot-locatie en een nieuwe museuminrichting. Als collectiemedewerker 
ben je verantwoordelijk voor de inventarisatie, de bewaaromstandigheden, 
de waardering, het rampenplan en de bruikleendossiers. Jij volgt 
alles minutieus op, van aankoop tot zaalopstelling. Naast het beheer 
van de collectie, werk je ook mee aan tentoonstellingen en andere 
publieksprojecten.

Deskundige milieu  
voltijds – onbepaalde duur  

Als milieudeskundige toets je de ingediende omgevingsvergunning-
aanvragen aan de geldende milieuregelgeving. Je formuleert een 
advies voor het college van burgemeester en schepenen en je gaat in 
gesprek met de aanvrager over je advies en de voorwaarden. De naleving 
daarvan volg je als lokale toezichthouder ook op via bezoeken ter plaatse, 
en je volgt ook de dossiers rond asbest en mazouttanks op. Om aan de 
slag te gaan als lokale toezichthouder heb je het bekwaamheidsbewijs 
‘toezichthouder milieuhandhaving’ nodig, waarvoor je een opleiding kan 
volgen. Interne en externe partners kunnen bij jou terecht voor advies en 
praktische tips rond afval, bodem, geluid, mest, water en lucht. Zo werk je 
mee aan een duurzaam en kwalitatief Dendermonds milieubeleid.

Diensthoofd sport met 
verantwoordelijkheid voor AGB
voltijds – onbepaalde duur

Heb jij een hart voor sport, ben je een strateeg maar ook een doener? Als 
diensthoofd sport bij lokaal bestuur Dendermonde ben je verantwoordelijk 
voor de operationele leiding van ons zwembad en de sporthallen. Je 
coördineert de bouwwerken, de aanbestedingen en het onderhoud. 
Oude en nieuwe normen zoals Vlarem en Sabam kennen dan ook geen 
geheimen voor jou. Als bruggenbouwer smeed je interne en externe 
samenwerkingen die ons sportaanbod en onze sportinfrastructuur altijd 
maar beter maken. Voorstellen van medewerkers en sporters zet je om in 
concrete acties. De agenda van het directiecomité en het bestuursorgaan 
van het Autonoom Gemeentebedrijf stel je samen met beslissingsrijpe 
voorstellen die je opvolgt van goedkeuring tot uitvoering.



COÖRDINATOR OPENBAAR DOMEIN
EN WERKEN/AANKOOPDIENST
voltijds – contractuele functie van onbepaalde duur – graad A1a-A3a

Lokaal bestuur Meulebeke is op zoek naar enthousiaste mede-
werkers, die zich thuis voelen in een fl exibele en dynamische 

werkomgeving. Je komt terecht in een gedreven en aangenaam 
team en werkt mee aan de tevredenheid van onze burgers.

Je geeft leiding aan alle medewerkers van de dienst, je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur en je 
bent nauw betrokken met het beheersteam. Enerzijds sta je in voor het organiseren en coördineren van de centrale 
aankoop van alle (gegroepeerde) bestellingen en contracten. Anderzijds ben je verantwoordelijk voor de coördi-
natie, opvolging en controle van zowel de uitbestede werken, als van de werken in eigen beheer aan het openbaar 
domein en patrimonium. Je bent een teamspeler, met een sterke vakkennis en uitstekende leidinggevende en 
coördinerende vaardigheden. 

Voorwaarden: Je beschikt over een masterdiploma en hebt 1 jaar ervaring of je beschikt over een bachelor-
diploma, met minimum 4 jaar ervaring en je slaagt voor een niveau- of capaciteitstest. Voor alle andere gevallen 
beschik je over minimum 10 jaar ervaring en slaag je voor een niveau- of capaciteitstest.

Aanbod: Werken dichtbij huis, in een stabiele en moderne werkomgeving met mooie werkuren en fi jne collega’s
en met doorgroeimogelijkheden richting het managementteam. Je krijgt een contract van onbepaalde duur met 
een aantrekkelijk loon en bijkomende extralegale voordelen, zoals vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijd-
cheques en hospitalisatieverzekering. Anciënniteit is bespreekbaar.

Interesse? Tot en met 08 juni 2020 kan je online solliciteren via www.ccselect.probisgroup.be/vacatures door 
jouw motivatiebrief en cv, een kopie van het gevraagde diploma, en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder
dan 6 maanden) te bezorgen. 

Bijkomende informatie kan je terugvinden op www.ccselect.probisgroup.be.
Voor vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of 02 467 35 40. 

INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online.
VRAGEN? Contacteer Johannes Coulembier op +32 9 242 54 56. 

Vertegenwoordiger
Gedreven ondernemer met doorzettingsvermogen en zin voor initiatief 

Je functie: • Als vertegenwoordiger van Callens bouw je aan de 
hand van prospectie het cliënteel en de bestaande relaties 
verder uit. Door een zeer goed inzicht in de bedrijfsprocessen, 
heb je een optimale kijk op de beschikbare voorraden en de 
specificaties, om op maat van de klant proactief de juiste 
voorstellen uit te werken • Je bent het aanspreekpunt voor de 
klanten die ofwel groothandels zijn, ofwel grootverbruikers.
Je contactpersoon is vaak de eigenaar/bedrijfsleider, met wie je 
meedenkt en voorstellen uitwerkt in functie van de noden
• Je werkt je in de specificaties van de houtsector in en wordt 
zo een specialist in het grote assortiment dat Callens aanbiedt. 
Dit om de service naar de klanten toe te optimaliseren en 
proactief op zoek te gaan naar opportuniteiten • Je rapporteert 
aan de zaakvoerder.

Je profiel: • Je hebt een masterdiploma op zak en kunt een 
aantal jaren ervaring voorleggen binnen een commerciële functie 
• Je bent een ondernemer met een breed interesseveld en kunt 
zo opportuniteiten detecteren • Je durft autonoom beslissingen 
nemen op basis van facts & figures die de groei van het bedrijf 
helpen te realiseren • Je bent communicatief, staat stevig in je 
schoenen en weet deals af te sluiten • Je bent een teamplayer en 
je communiceert op een open manier om de onderlinge 
successen te versterken • Je spreekt vloeiend Nederlands en 
Frans. Kennis van andere talen is een pluspunt. 

Aanbod: • Een boeiende job in een internationaal bedrijf met 
een familiaal karakter waar initiatief en ondernemerschap 
gewaardeerd worden • Een innovatieve en vooruitstrevende 
omgeving • Een marktconform salarispakket en aantrekkelijke 
extralegale voordelen.

Callens nv, gevestigd in Menen 
(Rekkem), is bosbeheerder, producent 
en importeur van Afrikaans tropisch 
hout. Door volgehouden investeringen 
en een jarenlange sterke aanwezigheid 
op het Afrikaanse continent heeft 
Callens de volledige productieketen 
van het hout in eigen beheer, van de 
ontginning tot en met de levering bij de 
eindklant. Hierdoor koopt de Callens-
klant rechtstreeks uit het bos, zonder 
tussenpersonen, tegen zeer aantrek-
kelijke voorwaarden. Callens African 
Woods is een familiale onderneming, 
met de flexibiliteit en service die de klant 
van een kleine, ervaren ploeg kan 
verwachten. Om verdere groeiambities te 
realiseren wil Callens het commerciële 
team versterken met een (m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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MENEN

INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online.
VRAGEN? Contacteer Annelies Vanderbauwhede op +32 9 243 89 52.

Operations Manager
Hands-on en pragmatische peoplemanager met focus op logistiek en supply chain

Product Manager
Hands-on commercieel adviseur met passie voor land- en tuinbouw

.NET Ontwikkelaar
Met focus op programmatie en applicatieontwikkeling

Coöperatieve Veiling Roeselare cvba
(www.reo.be) is één van de belang-
rijkste Belgische veilingen van verse 
groenten, fruit en champignons. 
De coöperatieve veiling groepeert 
meer dan 1.000 actieve leden-
producenten, telt 150 medewerkers 
en realiseert een omzet groenten, 
fruit en champignons van € 210 
miljoen. Om de groei van het bedrijf 
te ondersteunen wil het zich 
versterken met een (m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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ROESELARE

Artsen Zonder Vakantie zoekt een

FINANCIEEL EN ADMINISTRATIEF  
MANAGER (M/V/X) 
te Mechelen, voltijdse functie

Artsen Zonder Vakantie is een Belgische ngo actief in de sector van de  
gezondheidszorg in 5 landen in Afrika.

Je maakt deel uit van het managementteam, rapporteert aan de algemeen directeur 
en geeft leiding aan een team bestaande uit 2 collega’s en enkele vrijwilligers. 
Je bouwt verder aan ons gezond en transparant financieel beheer en bent 
verantwoordelijk voor de boekhouding, het budget, de publicaties en de 
rapporteringen.
Je bent verantwoordelijk voor de loonadministratie en geeft het personeels- en 
vrijwilligersbeleid van onze organisatie mee vorm. 
Het office management behoort ook tot je verantwoordelijkheden.
Je volgt het projectmanagement en de implementatie van ICT oplossingen op in 
samenwerking met externe dienstverleners.

De gedetailleerde vacature vind je op www.azv.be

Geïnteresseerd én enthousiast?
Stuur dan snel en uiterlijk woensdag 20 mei 
2020 je motivatiebrief en curriculum vitae 
t.a.v. An Teyssen, algemeen directeur, 
vacatures@azv.be.



DE COENE PRODUCTS nv in GULLEGEM is een 
Belgisch marktleider in de productie van technische 
houten binnendeuren: brand- & inbraakwerende 
deuren, akoestische deuren, ... Wij stellen 125 
werknemers tewerk en zoeken in het kader van 
verdere expansie een (m/v):

PROJECT ENGINEER (ref. 47 322C)

De uitdaging: Je wordt verantwoordelijk voor de optimalisering van de bestaande productie-
processen en de verdere automatisering van het productieapparaat. Enerzijds zal je vertrekkend 
vanuit werkpost-analyses automatiseringsprojecten uitwerken. Anderzijds word je nauw betrokken 
bij de implementatie van nieuwe investeringen. Hierbij leg je telkens een link tussen de centrale 
data in de ERP-software en de machinesturingen. Je werkt nauw samen met de verschillende 
afdelingen (o.a. planning, productie, IT, …) en rapporteert rechtstreeks aan de bedrijfsleiding. 

Profi el: • ondernemend ingenieur of technisch bachelor • sterk analytisch inzicht en technisch 
oplossend redeneervermogen • affi niteit met houtindustrie en CAD-CAM zijn bijkomende troeven.

Aanbod: • een technisch zeer uitdagende werkomgeving • een sterke focus op de relatie mens-
machine • een solide onderneming in volle expansie • continue investeringen in de meest 

geavanceerde technologie • stimulerende, marktconforme loonvoorwaarden.

www.decoeneproducts.be

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

BEDRIJFSBOEKHOUDER
hoofd administratie, fi nanciën en personeel (ref. 19 846C)

De uitdaging: • de operationele boekhouding van de verschillende bedrijven • de administratieve 
organisatie • de administratieve follow-up van projecten, leveranciers en onderaannemers • de 
personeelsopvolging en de loonadministratie i.s.m. het sociaal secretariaat. 

Profi el: • master accountancy of gelijkwaardig door ervaring • goede operationele kennis van 
boekhouding • sterk in administratie en IT-minded • de ambitie om mee te groeien met het bedrijf.

INTERNAL SALES SUPPORT
B2B klantenservice Alke (ref. 19 847C)

De uitdaging: • ondersteuning van het dealernetwerk en van de eigen verkopers: productinfo, 
offertes, … • interne organisatie van de dienst-na-verkoop • uitwerking van commerciële tools: 
website, folders, prijzenboeken, …

Profi el: • bachelor met commerciële spirit • assertief in klantencommunicatie.

INTERIEURARCHITECTEN
1 showroom Roeselare / 1 showroom Sijsele (ref. 19 843C + 19 844CB)

De uitdaging: • klantenontvangst en adviesverlening • inschatten van smaken, wensen en 
behoeften  • uitwerking van voorstel aan de hand van 3D-software • afstemming van defi nitief 
ontwerp met de klant  • bespreking offerte en afsluiting van de verkoop.

Profi el: • vlotte communicatieve klantenadviseur • passie voor interieur en design • geboeid door 
creatief maatwerk • bij voorkeur reeds verkoopervaring • kennis autocad is pluspunt.

Aanbod: • brede functies met een ruime autonomie en verdere ontplooiingskansen • een 
professionele organisatie in volle ontwikkeling • een solide, familiale KMO met eigen 

productie en een sterke technische knowhow • marktconforme en stimulerende 
loonvoorwaarden (te bespreken) + voordelen. 

GROUP DE KEYZER is enerzijds actief in de inrichting van stijlvolle keukeninterieurs (eigen
productie + 7 regionale showrooms) en is anderzijds fabrikant van hoogwaardig badkamer-
meubiliair onder de merknaam ALKE.
Ter versterking van de hoofdzetel in MENEN zoeken wij (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 of 059 26 76 57  
www.verdonckbv.be 

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):

AFDELINGSVERANTWOORDELIJKE
(ref. 47 323B)

De uitdaging: Na een grondige inwerkperiode zal je dagelijks instaan voor • de praktische 
planning en organisatie van de productieorders • de bezetting van de machines en de 
personeelsvoorziening • de leiding over een 20-tal werknemers • de supervisie over de 
veiligheid, de kwaliteit, de vooruitgang en de effi ciëntie • het overleg met de andere afdelingen 
in functie van de levertermijnen.

Profi el: • communicatieve bachelor of A2 • leidinggevende ervaring in productie (montage, 
assemblage, …) • proactieve organisator met een sterk logisch redeneervermogen.

Aanbod: • een dynamische KMO actief in een sterk groeiende nichemarkt • een grote 
diversiteit in maatwerkdeuren • een kwalitatieve en innovatieve toeleverancier (o.a. 

unieke attesten) • een solide onderneming die continu investeert in een performant 
machinepark • motiverende loonvoorwaarden.

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
FUNCTIE: 
- Zelfstandig uitwerken van binnengehaalde projecten. 
- Staat in voor het bijsturen waar nodig om het project binnen de 

vooropgestelde termijn en binnen de opgelegde budgetten af te 
werken. 

- Actief ondersteunen van commerciële dienst. 
PROFIEL:  
- Ingenieur Bouwkunde, dan wel gelijkwaardig door ervaring. 
- Enkele jaren relevante ervaring in de staalbouw is wenselijk. 
- Zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken. 
- Vlotte communicator. 
- Commerciële feeling. 
- Goede kennis Franse taal. 
AANBOD: 
- Voor deze boeiende functie met autonomie en verantwoordelijkheid 

in een dynamische omgeving, zijn een aantrekkelijk loon en andere 
voorwaarden in overleg te bepalen.  

INTERESSE OF GRAAG WAT MEER INFORMATIE? Neem contact 
op met Janssens BVBA, Kuipersstraat 1 te 3950 Bocholt –  
089 46 14 47 – e-mail: Lse@janssensbvba.be  

PROJECTLEIDER 

experts in personeelsscreening

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



SAMEN gaanSAMEN gaan
voor voor TOTAALZORGTOTAALZORG

Om ons team te versterken is Samen Ouder op zoek naar een

Stafmedewerker financiënStafmedewerker financiën
Profiel:
• Min. A1 in een financiële richting en relevante ervaring in de social profit
• Goede  kennis van boekhouding  en sociale wetgeving is  absoluut  vereist

Taken:
• Ruime  waaier  van  taken op  onze  financiële afdeling en de belangrijkste 
   schakel tussen de boekhouding en de personeelsdienst
• Opmaak, opvolging, beheer en optimalisatie  van de personeelsbudgetten

Aanbod:
• Voltijds bediendencontract van onbepaalde duur

Medewerker personeelsdienst-payrollMedewerker personeelsdienst-payroll
Profiel:
• Bachelor (of gelijkwaardig door ervaring) in Personeelswerk, HW optie HR,
   postgraduaat HRM,...
• Je  hebt  een grote  affiniteit  met  cijfers (rekenkundig inzicht is belangrijk)

Taken:
• Loonberekeningen, berekening vakantiegeld en  premies, aangifte  RaaS,...
• Aanspreekpunt  en  steun voor  de medewerkers via adviesverlening over 
   loongerelateerde vragen en administratieve ondersteuning

Aanbod:
• Deeltijds  bediendencontract  (24u tot 28u/week)  van  onbepaalde  duur

Meer informatie: www.samenouder.be/vacatures

wzc DE ARK        Kalkstraat 48 - 9100 Sint-Niklaas -  wzc GROOTENBOSCH  Oude Zandstraat 97 - 9120 Beveren
wzc HEILIG-HART Tereken 14 - 9100 Sint-Niklaas  -  wzc HOFSTEDE  Gentse Baan 47 – 9100 Sint-Niklaas 
wzc HET HOF    Hofstraat 134 - 9100 Sint-Niklaas -  wzc ’t HEUVERVELD  Molenstraat 41 – 9250  Waasmunster

Bilia  Verstraeten is al 15 jaar een gevestigde waarde in Lochristi en sinds eind 2018 maakt 
het bedrijf deel uit van de Zweedse groep Bilia, waartoe ook Mini Gent Store in Sint-Denijs-
Westrem behoort. In 2019 verkocht het bedrijf 1.200 nieuwe BMW’s en MINI’s en vonden 1.093 
tweedehandswagens een nieuwe eigenaar. Er werden ook meer dan 12.800 wagens onderhouden 
en hersteld. Een enthousiaste en dynamische groep medewerkers zorgt voor de sterke positionering 
op het vlak van klantgerichtheid, service en betrouwbaarheid. In het kader van zijn verdere 
groeistrategie is het bedrijf op zoek naar een:

WERKPLAATSVERANTWOORDELIJKE REF. 2020/1981 

die dagelijks de service op een excellent niveau waarborgt

•  Je stuurt dagelijks een team aan van 16 techniekers, die instaan voor het stellen van 
diagnoses, het uitvoeren van onderhoudsbeurten en herstellingswerken. 

• Je optimaliseert de werkplanning samen met de Werkplaatsplanner, in functie van de 
kwali� caties van je medewerkers en de steeds wisselende prioriteiten. 

• Je streeft continue verbetering na en je helpt dit mee te vertalen in passende serviceacties, 
kwaliteitsprocedures en projecten. 

• Je werkt doelstellingen uit samen met de Aftersales Manager en communiceert 
deze met jouw team. De voornaamste pijlers zijn medewerkerstevredenheid, 
klantentevredenheid, ef� ciëntie, rendement en kwaliteitsgarantie. 

Ben je gepassioneerd door deze functie? 
Voor de volledige functieomschrijving en een snelle behandeling van je 
kandidatuur reageer je via www.auli.be



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 geef 

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. 

P&O Manager

Als P&O manager werk je een integraal personeels- en 

organisatieontwikkelingsbeleid binnen sogent uit. Hierbij neem je het 

lopende organisatie-verandertraject op en sta je als trekker mee in 

voor de implementatie ervan. Je detecteert eveneens andere noden 

rond optimalisatietrajecten die bijdragen tot een efficiëntere invulling 

van de organisatie. Je onderhoudt goede structurele samenwerkingen, 

zowel binnen als buiten stad Gent.

Profiel

Je combineert een masterdiploma met minstens 5 jaar HR- en/of P&O-

ervaring waaruit kennis van organisatieontwikkeling, arbeidsrecht 

en sociale wetgeving blijkt. Aanvullend heb je voeling met (de 

besluitvorming binnen) openbare besturen. 

Interesse?

Bezorg uiterlijk op 12 juni 2020 je kandidatuur (cv, motivatiebrief en kopie diploma) per mail aan frank.demey@accordgroup.be (P&O manager) 

of caroline.labie@accordgroup.be (Directeur Strategie & Operaties). 

Voor meer informatie of vragen kan je ook terecht bij Frank De Mey: 0473 25 24 23 of Caroline Labie (0474 63 30 03).

Ontdek het aanbod voor beide functies op www.sogent.be.

www.poolstok.be

Selectie & Individuele screenings

Accent Etiketten uit Gullegem is een 
toonaangevende producent van 
zelfklevende labels voor allerlei industriële 
toepassingen (B2B). Een hypermodern 
machinepark en een heel ervaren en 
gepassioneerd team staan borg voor 
topkwaliteit en een uitstekende service.
Accent Etiketten voldoet aan de meest 
strenge kwaliteitsnormen (o.a. BRC/ISO 
9001/FSC) en brengt duurzaamheid en 
innovatie dagelijks in de praktijk.
Continue investering in ontwikkeling 
zorgt voor een toekomstgerichte aanpak 
en verdere groei. Dankzij de uitgebreide 
productmogelijkheden en knowhow 
is Accent Etiketten een gewaardeerde 
partner voor zeer diverse bedrijven uit 
zowel de food als non-food sector.
Met het oog op het verstevigen van haar 
marktpositie in België zien we op korte 
termijn uit naar een performante (m/v):

Functie-inhoud: • fi deliseren van de ruime klantenportefeuille • ontwikkelen 
van new business door actieve, doelgerichte prospectie • behoeften detecteren 
en vertalen naar oplossingen op maat • mee uitvoeren van marketingacties
• rechtstreeks rapporteren aan het management.
Functieprofi el: • extraverte persoonlijkheid, communicatief vaardig, fl exibel 
en klantgericht • zeer goed logisch en analytisch denkvermogen • sterke 
onderhandelaar op B2B niveau • hoger opleidingsniveau of gelijkwaardig door 
bewezen ervaring - ook young potentials komen in aanmerking • sectorervaring 
is een sterk pluspunt • goede beheersing van de Nederlandse taal en goede 
noties Frans.
Functievoordelen: • dynamische werkomgeving waar collegialiteit centraal staat 
• zeer competitief salarispakket • een bedrijfswagen en alle nodige tools om te 
slagen in de job • een ruime mate van autonomie en doorgroeikansen binnen 
een snelgroeiend bedrijf • een familiale en no-nonsense cultuur.
Interesse? Mail vandaag nog jouw sollicitatiebrief met volledige cv naar
info@antoonbulcke.be. Contactpersoon: dhr Antoon Bulcke. Jouw kandidatuur 
wordt zeer vertrouwelijk behandeld. Kandidaten die aan het vooropgesteld 
profi el beantwoorden, worden binnen de 10 dagen uitgenodigd voor een 
persoonlijk gesprek. Alle social distancing en coronaveiligheidsmaatregelen 
worden nageleefd. Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door advies-
kantoor Antoon Bulcke.

COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE
Sector: Vlaanderen

labels & packaging

Erkend w
ervings- en selectiebureau VG. 60/B 

Schoolstraat 59 bus 22, 8800 Roeselare-Beveren
Tel.: 051 22 17 92

E-mail: info@antoonbulcke.be
www.antoonbulcke.be

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

OMDAT JE BEST 
NIET MET EENDER WIE 

IN ZEE GAAT.

Kortrijk   |   Vaartstraat 25   |      056 225 880

Gent   |   Kortrijksesteenweg 1099   |      093 108 339

www.aanwervingshuis.be   |   info@aanwervingshuis.be



Een succesvolle projectontwikkelaar in regio Gent 
zoekt een gepassioneerde m/v

MET MINSTENS 5 JAAR ERVARING IN VASTGOED

COMMERCIEEL MEDEWERKER

FUNCTIE
n	 In jouw rol als commer-

cieel medewerker ben je 
verantwoordelijk voor het 
volledige verkoopproces.

n	 Je volgt de verkoopsdos-
siers van a tot z op, vanaf 
het eerste contact met de 
potentiële koper tot het 
tekenen van het compro-
mis. 

n	 In samenspraak met de 
afdeling marketing zorg 
je voor een duidelijke 
zichtbaarheid van onze 
projecten op sociale 
media en een up to date 
beheer van de website.

PROFIEL
n Je hebt een bachelordiploma en minstens 5 jaar  

ervaring in vastgoed.
n Je bent een geboren en getogen verkoper alsook 

een topteamplayer.
n Een echt gepassioneerde doorzetter met 

commer ciële flair.
n Organisatorisch en planmatig sta je sterk.
n Je stelt klantentevredenheid op de eerste plaats.
n Sociale media kennen geen geheimen voor jou.
n Je spreekt vloeiend Nederlands.  

Kennis van andere talen is een pluspunt.

www.ago.be • info@ago.be

INTERESSE? 
Mail je cv naar info@ago.be
Ago International garandeert een discrete 
en snelle behandeling van elke kandidatuur. 
Voor bijkomende inlichtingen bel 09 281 13 86

AANBOD
Je komt terecht in een hecht vastgoedteam dat 
duurzaam en innovatief naar de bouwmarkt 
kijkt. n Je krijgt een afwisselende fulltime job, 
waar verantwoordelijkheid, organisatie en over-
leg centraal staan. n Daarnaast mag je rekenen 
op een loon dat overeenkomt met jouw oplei-
ding en ervaring, aangevuld met extra legale 
voordelen.

 

Cultuurbeleids- 
coördinator (B1-B3)  

●
Deskundige Omgeving 

(B1-B3, halftijds) 

Als medewerker maak je deel 
uit van een open en positief 
team waar ambitie en durf 
gewaardeerd worden, en dit in 
een vooruitstrevende, respect-
volle en klantgerichte omge-
ving. Samen met je collega’s ga 
je voor een duurzame, veilige, 
zorgzame, bruisende en effici-
ente gemeente.

De functies worden ingevuld op 
contractuele basis. 

Lokaal bestuur De Pinte is op zoek naar medewerkers  
om #TEAM9840 te versterken.

Sollicitaties
Uiterlijk op 9 juni 2020, 
samen met alle gevraag-
de documenten.  
Datum schriftelijke proef: 
20 juni 2020.

Interesse? 
Alle verdere informatie in 
verband met de functies 
en de (loon)voorwaarden 
vind je op:  
www.depinte.be/ 
vacatures of via   
internezaken@depinte.be 
of tel. 09 280 80 95.

VACATURES

BERINGEN.BE

 directeur omgeving & stadsontwikkeling 
A5a-A5b - voltijds

 diensthoofd boekhouding - controller 
A4a-A4b - voltijds

 stadsingenieur 
A4a-A4b - voltijds

 erfgoedcoördinator (technisch profiel) 
A1a-A3a - voltijds

 diensthoofd wegen & publieke ruimte 
A1a-A3a - voltijds

 deskundige overheidsopdrachten 
B1-B3 - voltijds

Stad Beringen legt een wervingsreserve aan via een 
aanwervingsprocedure. Dit met het oog op een snelle invulling  
van deze functies in contractueel verband.
Meer info: www.beringen.be/vacatures

Beringen groeit,  
groei jij met  
ons mee?

zoekt coördinator medisch-paramedische dienst (M/V)
De Meander biedt emancipatorische, vraaggerichte en inclusieve zorg aan personen 
met een mentaal of mentaal-motorische beperking.
De coördinator medisch-paramedische dienst is verantwoordelijk voor
- een optimale werking van zijn/haar dienst.
- het signaleren en evalueren van medisch-paramedische problematieken.
-  de beleidsmatige aansturing op medisch-paramedisch vlak en adviseert hierin de 

directie.

Wij bieden:
- Een contract 28,5/38 voor onbepaalde duur.
-  Een stimulerende werkomgeving, een aangename werksfeer en een uurrooster 

zonder weekend- of avonddiensten.
- Verloning volgens de barema’s PC 319.01.

Wij verwachten:
- Minimaal bachelordiploma verpleegkunde.
- Bij voorkeur 3 jaar ervaring in een leidinggevende of coördinerende functie.
- Beleidsmatig en constructief kunnen meedenken en beslissingen nemen.
- Uitermate stressbestendig zijn.
-  Volgende attitudes en vaardigheden mogen niet ontbreken: respect, betrokken-

heid, zelfreflectie, communicatieve vaardigheden, werkhouding, leidinggevende 
vaardigheden en taakgerichtheid.

Solliciteren: via mail vóór 21/06/20 t.a.v. Valentina Poelmans, directeur personeel 
(personeelsdienst@demeander.be)
Selectiegesprek wordt voorzien op 02/07/20.
Datum indiensttreding is overeen te komen.
Meer info? Surf naar www.demeander.be of bel naar 089 79 84 20.

Stokkemerbaan 147 - 3650 Dilsen-Stokkem
tel. 089-79 84 20  fax 089-75 28 86
info@demeander.be www.demeander.be

Notaris Bart Van Der Meersch te Bree, Opitterkiezel 50 zoekt voor onmiddellijke 
 indiensttreding en duurzame samenwerking : 

ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER 
(bij voorkeur bachelor in de rechtspraktijk of notariële medewerk(st)er met ervaring).

Sollicitatiebrief met CV opsturen naar kantoor of naar : leen@notarisvandermeersch.be



Limburg staat voor grote uitdagingen en daar hebben we u bij 
nodig. Het coronavirus, de toenemende digitalisering, de impact 
van onze economie op het klimaat, de toenemende diversiteit en 
globalisering zorgen voor een nieuwe economische sense of urgency. 

Bij POM Limburg kan jij het verschil maken.

Word jij
één van onze
economische
versnellers?

Juridisch Adviseur
Werk jij graag aan projecten die impact hebben op de economische 
ontwikkeling van Limburg? Help je ons doorheen de juridische materies 
en ondersteun jij graag je collega’s? Is diplomatie, nauwkeurigheid en 
autonoom werken je tweede natuur? 

Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

Ga snel naar www.pomlimburg.be/jobs
voor meer informatie over deze vacature.

Het kunstwerk bovenaan deze pagina is van Johan 
Bruninx. Met restmaterialen uit de autoproductie 
van Ford creëerde hij een vogel, die als een fenix 
oprijst op de terril van het Limburgse mijnverleden. Alle info op www.haaltert.be

Personeelsdienst: 053 85 86 18 • personeel@haaltert.be

Lokaal bestuur Haaltert zoekt
Projectleider Openbare Ruimte B1-B3

Projectleider Mobiliteit & Verkeer B1-B3

Beleidsmedewerker Veiligheid B1-B3

Begeleider 
buitenschoolse kinderopvang 

E1-E3 (halftijds)

Wil je graag bij de overheid werken ?
Wil je deel uitmaken van een dynamisch lokaal bestuur ?

Waag dan nu de sprong !

Heb je interesse ?
Solliciteer ten laatste op 11 juni 2020

MANAGER LOKALE ECONOMIE 
statutair – A1a-A3a – voltijds

DIENSTHOOFD PERSONEEL 
statutair – A1a-A3a – voltijds

Profiel
Als manager lokale economie: masterdiploma en 1 jaar ervaring als leidinggevende 
of indien geen masterdiploma, 1 jaar ervaring als leidinggevende en slagen voor 
een capaciteitstest op het niveau van de functie.

Als diensthoofd personeel: masterdiploma en 3 jaar ervaring als leidinggevende of 
indien geen masterdiploma, 3 jaar ervaring als leidinggevende en slagen voor een 
capaciteitstest op het niveau van de functie. 

Interesse? 
Solliciteren kan uiterlijk tot 8 juni 2020. Voor diensthoofd personeel kan dat  
via mail naar ninove@ascento.be, voor manager lokale economie via mail naar  
sarah.vandenbroucke@vdl.be. Vermeld in het onderwerp van je mail zeker de  
functietitel waarvoor je solliciteert.

Meer info omtrent de functie kan je terugvinden op www.ninove.be/vacatures. 

Meer info vind je op:
www.rodekruis.be/centrummanager
www.rodekruis.be/adjunct-centrummanager
© Frank Toussaint

Rode Kruis-Vlaanderen is verantwoordelijk voor 13 opvangcentra en 6 nood-
opvangcentra voor verzoekers internationale bescherming. In het opvang-
centrum te Houthalen-Helchteren verblijven 675 bewoners. Het team 
bestaat uit een 80-tal medewerkers.

Rode Kruis-Vlaanderen zoekt 
voor haar opvangcentrum in Houthalen-Helchteren:

1 centrummanager
1 adjunct-centrummanager

De centrummanager en de 4 adjunct-centrummanagers staan in voor de 
goede werking van het opvangcentrum en garanderen via een beurtrol 
afwisselend de permanentie in het opvangcentrum.

Voor beide functies zoeken we iemand met:
■ sterke leidinggevende competenties;
■ kennis en/of ervaring met psychosociale begeleiding;
■ organisatorisch talent en fl exibiliteit.

Iemand die:
■ snel en degelijk problemen analyseert, doortastend knopen doorhakt en 

hiernaar handelt;
■ het domein van asiel en migratie al inhoudelijk kent of zich hier snel en 

grondig in wil verdiepen;
■ met een open blik kijkt en graag werkt met personen uit zeer uiteen-

lopende culturen. 

Combineer jij inhoudelijke kennis met daadkrachtig 
leiderschap en schrikt avond- en weekendwerk je niet af?

Dan ben jij de persoon die we zoeken!



Meer info: www.zonhoven.be/uitbater-Basvelden

ZELFSTANDIG UITBATER
voor cafetaria Basvelden

Heb je interesse? 
Ben jij een gemotiveerde horeca-uitbater én ben je 
op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan ben jij 
misschien wel de persoon die wij zoeken!

Stuur je kandidatuur aangetekend naar gemeente 
Zonhoven, Kerkplein 1, 3520 Zonhoven of geef alles 
af aan het onthaal van het gemeentehuis tijdens 
de openings uren. Je kandidatuur moet ons ten 
laatste op vrijdag 3 juli 2020 bereiken.

Het gemeentebestuur van Zonhoven zoekt een:

Hechtel-Eksel zoekt een (m/v):

Financieel directeur
Decretale graad – voltijds statutair (38/38)

Functie: als fi nancieel directeur ben je verantwoordelijk voor een correct hedendaags fi nancieel be-
heer en management van gemeente en OCMW. Je plant, organiseert en coördineert al de fi nanciële 
activiteiten en draagt bij aan een effectief, effi ciënt en zuinig beleid. Je ondersteunt de besluitvor-
ming in het managementteam en het beleid. In functie van de algemene beleidsplanning lever je in-
formatie door adequate rapportering, relevante sturingscijfers en analyses. Je verantwoordelijkheid 
strekt zich uit over de boekhouding, de facturatie, het liquiditeitsbeheer en -planning, de fi nan ciële 
planning en de budgetopmaak en -opvolging en de daarbij horende interne en externe contacten.

Profi el: je hebt een masterdiploma en bezit de Belgische nationaliteit. Je hebt sterke management-, 
fi nanciële en organisatorische vaardigheden en communiceert vlot.

Aanbod: een uitdagende, boeiende en afwisselende functie met verantwoordelijkheid. De mogelijk-
heid om processen en structuren verder te optimaliseren. Samenwerken met toffe collega’s in een 
fi levrije omgeving. Een correcte verloning met extralegale voordelen en een gunstige verlofregeling.

Meer weten? De volledige functiekaart, aanwervingsvoorwaarden en selectieprocedure vind je 
terug op www.hechtel-eksel.be/vacatures. Meer info kan je bekomen bij Jeroen Smeulders, 
Director Public & Non-Profi t bij het externe selectiekantoor Motmans & Partners dat ons begeleidt 
(011 30 35 00).

Interesse? Stuur uiterlijk op 21/06/2020 je gemotiveerde kandidatuur, samen met je cv en een 
afschrift van het gevraagde diploma naar jeroen.smeulders@motmansenpartners.be of aangetekend 
naar Motmans & Partners, Herkenrodesingel 8D/4.02, te 3500 Hasselt (poststempel geldt als bewijs).

Plastibert NV (www.plastibert.be) te 
Wielsbeke is sinds 1965 één van de 
grootste spelers in het coaten van 
technisch textiel. We profi leren ons vooral 
in de sector van het medisch textiel, 
hoogwaardige meubelstoff en, automobiel 
en beschermkledij. Verder specialiseren we 
ons in het coaten van hoogtechnologisch 
textiel alsook in het personaliseren van vinyl 
met digitale printtechnologie.

International Sales Manager
Technisch Textiel

(ref. 8720)

Functie: • Je leert de verschillende producten kennen door 
een grondige, interne opleiding. • Je zorgt steeds voor de 
best mogelijke oplossing op maat van de klant. • Je vertaalt 
de technische behoeften van de klant naar de R&D afdeling 
voor specifi caties van de producten of nieuwe ontwikkelingen. 
• Jij bent het aanspreekpunt voor de klant en staat hen bij met 
professioneel en technisch advies. • Je bent verantwoordelijk voor 
het uitbouwen van jouw markt en je streeft naar het behalen van 
de vooropgestelde doelstellingen.

Profi el: • Je beschikt over een relevant diploma en/of ervaring 
in de sector van chemie of textiel. • Je bent positief ingesteld 
en werkt klantgericht. • Je bent van nature een teamplayer met 
zin voor verantwoordelijkheid en weet prioriteiten te bepalen. 
• Je bent communicatief sterk en bouwt graag langetermijn-
relaties op. • Je houdt van internationaal reizen en spreekt vlot 
verschillende talen.

Aanbod: • Een toekomstgerichte en boeiende functie in een 
internationaal, innovatief en dynamisch bedrijf met een 
aangename werksfeer. • Aantrekkelijke verloning aangevuld met 
extralegale voordelen zoals een fi rmawagen. 

Interesse? Reageer dan snel via
kim@aanwervingshuis.be
056/225.880 | www.aanwervingshuis.be
Deze functie wordt exclusief
behandeld door Aanwervingshuis.

Om aan onze groei te voldoen, zijn we op zoek naar een: 

COMMERCIËLE VERTEGENWOORDIGER/ -STER

Uw missie :
Als commercieel vertegenwoordiger, contacteert u de klanten uit 
uw provincie die een catalogus hebben aangevraagd. U maakt een 
afspraak bij deze geïnteresseerden en op basis van dit gesprek 
ontvangt u een gedetailleerde meetstaat die per werkpost opgesteld 
wordt door onze bevoegde afdeling. Deze gedetailleerde meetstaat 
die de uiteindelijke waarde van de woning bepaalt, zal u minutieus 
uitleggen aan de klanten

Uw profiel : 
Dynamisch en verantwoordelijk, u heeft reeds ervaring 
in de verkoop en/of bouw • U bezit over een eigen wagen  
• Gemotiveerd en moedig, u heeft de ambitie om te slagen • U 
heeft een aangeboren talent om makkelijk contacten te leggen en 
te onderhandelen • U weet hoe u respectvol een verkoopgesprek 
moet voeren

Woningen Compere biedt u : 
Een omvangrijke lijst van klanten uit uw eigen provincie die onze 
catalogus hebben ontvangen en die bouwplannen hebben en over 
een bouwterrein beschikken • Een klantenbestand dat steeds wordt 
vernieuwd en uitgebreid door onze veelvuldige marketingcampagnes 
• Een aantrekkelijk inkomen op zelfstandige basis • Een aangename 
werksfeer in een dynamisch en actief team • De mogelijkheid om van 
thuis uit te werken • Verschillende kijkwoningen over heel België die 
tot uw beschikking staan • Regelmatig worden er opendeurdagen 
georganiseerd waaruit een aanzienlijk aantal prospecten voortvloeit 
• De uitstekende reputatie van kwalitatieve woningen die wij bouwen

Heeft u interesse ? Stuur dan uw CV door naar :  
sollicitatie@woningencompere.be

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

Woningencompere.be 
Horpmaelstraat 26 4360 Oerle (Dichtbij Sint-Truiden)

Om aan onze groei te voldoen, zijn we op zoek naar een (m/v)

WERFLEIDER
Uw opdracht :
U beheert verschillende bouwprojecten van individuele 
woningen • U werkt hiervoor nauw samen met onze interne 
diensten, alsook met sleutelfiguren uit de bouw • U bent 
verantwoordelijk voor de uitvoering en de algemene opvolging 
van werven en houdt hierbij rekening met de vastgelegde 
normen en budgetten • Wij bieden u de mogelijkheid om vanuit  
thuis te werken en naar nabijgelegen werven te gaan

Uw profiel : 
U bezit een diploma in de bouw en/of hebt gelijkwaardige 
ervaring • U bent dynamisch en sociaal en onderhoudt graag 
een goede relatie met klanten en onderaannemers • U bezit 
over een groot verantwoordelijkheidszin • U bent punctueel 
en beschikt over een aangeboren gevoel voor organisatie  
• Uitdagingen zijn voor u niet vreemd, want u bent 
gemotiveerd en ambitieus • Basiskennis Frans vereist

Woningen Compere biedt u : 
Een grondige, interne opleiding • Aantrekkelijk salaris  
• GSM en wagen (+tankkaart), ook voor privégebruik • Een 
uitstekende werksfeer binnen een actief en sociaal team  
• Voltijds dagwerk • De mogelijkheid om te groeien in onze 
onderneming in volle uitbreiding

Heeft u interesse ? Stuur dan uw CV door naar :  
sollicitatie@woningencompere.be

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

Woningencompere.be 
Horpmaelstraat 26 4360 Oerle (Dichtbij Sint-Truiden)

Bekijk onze vacatures: www.pxl.be/jobs

TECHNISCH,  
WETENSCHAPPELIJK EN  
EDUCATIEF MEDEWERKER

GRADUAATS
COÖRDINATOREN:
• JURIDISCH-ADMINISTRATIEVE  

ONDERSTEUNING

• TRANSPORT EN LOGISTIEK

• WINKELMANAGEMENT  
EN SALES SUPPORT

Hogeschool PXL  
heeft vacatures voor



Verherbrugghen BVBA uit Laarne 
(nabij Gent) is een gevestigde KMO 
die gespecialiseerd is in moderne 
en energiezuinige technieken voor 
gebouwen (verwarming, sanitair, 
ventilatie...). Wij behandelen projecten 
voor particulieren en bedrijven 
voornamelijk in Oost-Vlaanderen. 
Om ons team verder uit te breiden, zoekt 
Verherbrugghen BVBA naar: 

Taken: Je bent verantwoordelijk voor de goede opvolging van de 
verschillende interventies: • Je zorgt voor een optimale planning van 
2 servicetechniekers om de nodige onderhouden en depannages 
uit te voeren. • Indien nodig steek je zelf de handen uit de mouwen.
• Je houdt rekening met de beschikbare voorraad en aankoop van de 
nodige wisselstukken.

Profi el: • Je beschikt over een technische achtergrond of relevante 
ervaring. • Dankzij jouw klantgerichte ingesteldheid zorg je steeds 
voor de béste service.

Functie: • Je zorgt voor een vlotte documentenstroom, dit houdt in dat 
je instaat voor de registratie en controle van alle nodige documenten 
in het ERP pakket. • Je stuurt een administratieve medewerker 
rechtstreeks aan en ook de andere medewerkers volg je kort op. • Jij 
bent dé vertrouwenspersoon en rechterhand van de zaakvoerder. 
Wanneer hij afwezig is, neem jij de leiding over het kantoor. 

Profi el: • Je bent erg loyaal en steunt het bedrijf. • Je kan leiding geven, 
delegeren en beschikt over een sterke verantwoordelijkheidszin.

Aanbod beide functies: • Een veelzijdige en uitdagende job bij een 
familiale onderneming. • Een competitief salaris met extralegale 
voordelen. • Een gevestigde KMO die 
focust op kwaliteit, vakmanschap en 
uitstekende service.

Service Coördinator (ref. 9274)

Assistant Manager (ref. 9272)

Stuur jouw cv naar: vacature@verherbrugghen.be of bel op 09/310.83.39
Deze functies worden exclusief behandeld via Aanwervingshuis. 

vacature@verherbrugghen.be

Bijkomend zijn wij ook op zoek naar eenmagazijnier

Bouwmaterialen Van Herck is reeds meer dan 40 
jaar een toonaangevend bedrijf in de sector van 
de bouwmaterialen. Van Herck biedt een compleet 
aanbod zowel in ruwbouwmaterialen als afwer-
kingsproducten zoals vloer- en wandtegels, sani-
tair, parket, klinkers en staat garant voor sterke 
service!

Functieomschrijving
Voor het vervoeren van bouwmaterialen vragen wij:
- Chauffeurs met rijbewijs CE
- Ervaring met kraan op de vrachtwagen
- Flexibele ingesteldheid

Wij bieden u een vaste, toffe en uitdagende job in 
een bedrijf met toekomst!
Goede verloning (ingeschreven in Bouw!)
Toffe werksfeer tussen jonge dynamische collega’s.

Interesse ? mail uw CV naar  
info@bouwmaterialen-vanherck.be of bel 
014/51.27.45 en vragen naar Gari Van Herck.

CHAUFFEURS CE 
(vervoer van bouwmaterialen)

In elk van ons zit een Ludo. Dat gefrustreerde stemmetje 

dat knaagt aan je werkgeluk. Hoor je hem tegenwoordig 

net iets te vaak? Kijk dan eens op jobat.be. Daar vind 

je vacatures voor een job die écht bij je past of tips en 

inspiratie om weer vrolijk te worden van je huidige job.

De vergadering 
moet nog beginnen, 
en ik heb al  
een bore-out.

OMDAT JE BEST 
NIET MET EENDER WIE 

IN ZEE GAAT.

Kortrijk   |   Vaartstraat 25   |      056 225 880

Gent   |   Kortrijksesteenweg 1099   |      093 108 339

www.aanwervingshuis.be   |   info@aanwervingshuis.be

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

experts in personeelsscreening

Taken: • Je functioneert als rechterhand van de zaakvoerder 
• Dit houdt in dat je dagdagelijks rapporteert én overlegt 
om een vlot productieproces en goede klantenservice te 
garanderen. • Je stuurt de productie aan en neemt de leiding 
over zo’n 15 metaalarbeiders, lassers en samenstellers. • De 
werkplaats en productie optimaliseer je door enerzijds een 
efficiënte planning op te stellen en anderzijds professionele 
en technische ondersteuning te bieden.

Profiel: • Je hebt een diploma (elektro)mechanica of 
bent gelijkwaardig door ervaring. • Je bent een geboren 
peoplemanager en beschikt over sterke leidinggevende 
capaciteiten. • Je hebt een goed probleemoplossend 
vermogen en kunt vlot zaken coördineren en plannen.

Aanbod: • Je mag rekenen op een aantrekkelijke verloning, 
firmawagen en extralegale voordelen. • Een uitdagende 
functie met verantwoordelijkheid.

Productie 
Verantwoordelijke

(ref. 9802)

Verder zoeken wij een metaalarbeider (plooier)

Solliciteer via
kim@aanwervingshuis.be

of bel op 09/310.83.39
Deze functie wordt exclusief behandeld 

via Aanwervingshuis. 

Onze klant, DWK Feedomatic te Deinze  
(www.dwkconstruct.be), heeft ijzersterke referenties in 
machinebouw en is een oerdegelijke partner in plaatbewerking 
en hoogwaardig constructiewerk. Eveneens behoren draai- 
en freeswerk, poederlak, onderhoud en montages tot hun 
vakgebied. Om dit dynamisch team te versterken, zijn ze op 
zoek naar een gedreven m/v:



MEA is een sterk groeiende familieonderneming in toelevering van 
technische onderdelen en diensten naar industrie. In onze werkplaats 
is gespecialiseerd in mechanische bewerkingen (draai- en freeswerken), 
herstellen aandrijfassen, revisie reductiekasten /motoren en 
balanceringen.  

ONDERHOUDSTECHNIEKER
Taken:
-  Je zal de- en montages uitvoeren van lagers, dichtingen en 

mechanische onderdelen
-  Je staat in voor het herstellen van bestaande en nieuwe aandrijfassen 

van klanten
-  Je vervangt defecte onderdelen en past deze aan op draai- en 

freesbanken.

Profiel:
- Techniek is je passie en je staat mechanisch sterk
- Je werkt graag in teamverband
-  Je bent handig, gemotiveerd en werkt graag nauwkeurig en precies

Vereiste studies/ervaring:
- A3/A2 mechanica, electro-mechanica of gelijkwaardig door ervaring
- Je hebt minimum enkele jaren ervaring als onderhoudstechnieker
- Je kan vlot overweg met draai- en freesbanken en /of lassen

Aanbod
- Een polyvalente functie binnen een aangenaam en groeiend bedrijf
- Een aantrekkelijke verloning afhankelijk van jouw ervaring
- Een omgeving waar je je talenten kan ontplooien en doorgroeien

Solliciteer nu op: jobs@mea-gent.be
MEA BALANCEERTECHNIEKEN, 
Delori-Maeslaan 15
9940 Evergem

  WERKBEGELEIDER ELECTRORodea zoekt

Je begeleidt een externe ploeg bij het uitvoeren 
van eenvoudige elektrische montage.

Algemeen:
• Je hebt voeling met kansengroepen.
• Leiding geven, teamplayer, flexibiliteit zijn sleutelwoorden.
• Je persoonlijkheid zal echter de doorslag geven.
• Ervaring is een pluspunt

Solliciteren:
Rodea vzw - Smaragdlaan 34/c - 1640 SINT-GENESIUS-RODE
t.a.v. Alain De Groote
E-mail: alain.degroote@rodea.be Tel. 02 359 97 80

Grond- & afbraakwerken I Bouwmaterialen & containers
www.levenstond.be

ontainers

We zijn een familiaal transportbedrijf gelegen te Riemst. 
We vervoeren zowel grond, als asfalt, cement maar ook suikerbieten.

We zoeken een LOGISTIEK PLANNER die instaat voor het inplannen van het werk voor onze 
vrachtwagenchauffeurs. Dagelijkse ritten van de chauffeurs controleren en opvolgen,  

de CMR’s controleren behoren tot uw dagelijkse werkzaamheden.  Vlot Nederlands en Frans spreken 
is belangrijk.  Ervaring in de logistieke sector is een pluspunt alsook een goede kennis van

 microsoft office pakket.  CV mag verstuurd worden naar gert@levenstond.be

Gezocht:
LOGISTIEK 
PLANNER

De deskundige is verantwoordelijk voor het streven naar een efficiënte en 
kwaliteits volle ondersteuning van de eindgebruiker en het opvolgen van 
ICT-projecten in de gemeente diensten ten einde de werking van de I CT- 
infrastructuur te optimaliseren binnen het gemeentebestuur.

•  Je hebt algemene kennis van ICT, netwerken en applicatiebeheer
•  Je beschikt over goede kennis van toepassingen van informatisering bij 

een administratieve dienstverlening
•  Je beschikt over een diploma  secundair onderwijs, aangevuld met 5 jaar 

relevante beroepservaring 
•  Verder ben je innovatief,  communicatief, flexibel en kan je projectmatig 

(samen-)werken

De deskundige is verantwoordelijk voor de implementatie en het uitbouwen 
van een duurzaam, klimaatvriendelijk gemeentelijk beleid. In dit verband 
zorgt de deskundige voor het uitwerken en/of uitvoeren van o.m. acties 
en sensibiliseringscampagnes, die zich zowel naar de gemeentelijke 
diensten, specifieke doelgroepen (scholen, verenigingen, …) als naar de 
bevolking richten. De deskundige ondersteunt de ganse organisatie bij het 
implementeren van klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen. 

•  Je hebt algemene kennis van de klimaat- en duurzaamheidsproblematiek 
(energie, mobiliteit, afval, water, grondstoffen, …)

•  Je beschikt over goede kennis van moderne communicatiemiddelen en 
Office toepassingen

•  Je bent in het bezit van een bachelor diploma of gelijkwaardig 
•  Verder ben je klantgericht, nauwkeurig, innovatief, communicatief en kan 

je projectmatig werken

 VOLTIJDS DESKUNDIGE ICT  (38u) VOLTIJDS DESKUNDIGE KLIMAAT 
EN DUURZAAMHEID (38u)

WWW.KAPELLEN.BE/VACATURE-DESKUNDIGE-KLIMAAT-EN-DUURZAAMHEIDWWW.KAPELLEN.BE/VACATURE-DESKUNDIGE-ICT

Aanbod Gemeente Kapellen
• ruime opleidingsmogelijkheden • verloning op niveau B1-B3 • 2de pensioenpijler 
• 35 vakantiedagen • hospitalisatieverzekering • maaltijdcheques (€7)  • flexibel uurrooster 
• mogelijkheid goedkope kinderopvang • fietsvergoeding of vergoeding openbaar vervoer 
woon-werk

Autobussen De Morgenstond is op zoek naar buschauffeurs:

VOLTIJDSE TEWERKSTELLING GEREGELD VERVOER
u staat in voor het veilig vervoer van personen in opdracht van De Lijn

DEELTIJDSE TEWERKSTELLING BIJZONDER GEREGELD VERVOER
u staat in voor het veilig vervoer van de kinderen van en naar school ’s morgens en ’s avonds

Job ook mogelijk als bijverdienste voor gepensioneerde en mogelijkheid voor bus aan huis

Uw profiel:
· Geldig rijbewijs D
· Stipt, zelfstandig en nauwkeuring kunnen werken
· Klantvriendelijk

 Wij bieden:
 · Een afwisselende job in een
 stabiele werkomgeving
 · Correcte verloning volgens cao

Interesse: Stuur uw CV naar de.morgenstond@telenet.be of bel tijdens kantooruren voor verdere 
info : 012/746539. Personen die in het verleden reeds gesolliciteerd hebben komen ook opnieuw in 
 aanmerking. Gelieve opnieuw uw CV door te sturen of te bellen.

Goesting in de match 
van jouw leven? 

Een ruzie onder pubers? Een moeilijke studiekeuze? 
Belangrijke levenskeuzes voor de boeg (zo leek het 
toch op dat moment)? Vrienden konden altijd al bij 
jou terecht voor een luisterend oor én advies. Want jij 
voelt aan wat mensen nodig hebben. Toen al. En nu 
nog steeds. Talenten aan een job helpen die hen op 
het lijf geschreven is, is dan ook een job die op jouw 
lijf geschreven is. Als HR-consultant kan jij he-le-maal 
jezelf zijn.

www.asap.be/nl/jobs/
werken-bij-asap

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?


