
Met miljoenen Belgen die van 

thuis uit werken, studeren en 

spelen is de nood aan IT-security-

mensen groter dan ooit in deze 

coronatijden. Omdat ze moeilijk 

te vinden zijn, schoolde Fujitsu, 

samen met Actiris, Evoliris en 

Bruxelles Formation, onlangs 

twaalf leken om tot getrainde 

specialisten. 

De meeste kandidaten die aan de opleiding 
deelnamen, zouden bij een traditioneel re-

kruteringsproces waarschijnlijk niet eens door de 
selecties geraakt zijn. Een van de meest succes-
volle sollicitanten was bijvoorbeeld vroeger ver-
warmingsinstallateur. Ines Martinez (46) was een 
beetje een vreemde eend in de bijt, want zij had 
wel al enige IT-ervaring, als project manager op 
de ULB. Daar hielp ze onder meer mee de web-
site te onderhouden en het netwerk in de lucht te 
houden. Cybersecurity was echter ook voor haar 

nog onontgonnen terrein.
“Ik had de oproep voor de cursus gezien op een 
reclamebord in de metro”, vertelt ze. “Ik vond het 
meteen een interessante uitdaging. Ik leer graag 
nieuwe dingen bij en vond deze opleiding com-
plementair aan de dingen die ik al deed op com-
putergebied. En dus heb ik me ingeschreven.” 

VAN 140 NAAR 12
In totaal kwamen er meer dan 140 kandidaturen 
binnen bij Fujitsu en zijn partners. Na verschillen-
de selectieronden werden 49 mensen geselec-
teerd. Uiteindelijk mochten twaalf van hen aan de 
cursus beginnen. De enige vereisten waren het 
bezit van een diploma en voldoende kennis van 
het Engels. “Tussen februari en mei zaten we vijf 
dagen per week terug op de schoolbanken”, lacht 
Ines. “We begonnen helemaal van nul, omdat de 
meeste mensen zo goed als geen IT-ervaring 
hadden. De lesgevers waren allemaal professi-
onals uit het domein: Windows-experten, Linux-
engineers,… Het was enorm boeiend, maar ook 
behoorlijk intensief.”
Alle twaalf cursisten behaalden uiteindelijk hun 
(erkende!) diploma van security-expert. “Zeven 
van de twaalf zijn op dit moment aan de slag bij 
Fujitsu zelf”, zegt Inès Godart, de woordvoerster 

IN VIER MAANDEN OMSCHOLEN NAAR IT-BEVEILIGING

Meer gezocht dan ooit: 
cybersecurity-specialisten

van het bedrijf. “Vier andere zijn bij andere bedrij-
ven gaan werken. Er is op dit moment maar één 
kandidaat die nog niet aan het werk is.” 
Waarom Fujitsu zich de moeite getroost om zelf 
zo’n cursus op poten te zetten, laat zich gemak-
kelijk uitleggen, zegt Godart. “Het is momenteel 
enorm moeilijk om de juiste profielen te vinden 
in cybersecurity. Kandidaten die over dat soort 
skills beschikken, zijn enorm gegeerd op de ar-
beidsmarkt. Voor ons was trouwens ook niet het 
profiel van de kandidaten primordiaal, maar wel 
hun attitude en motivatie. Vier maanden terug 
naar school gaan, vergt immers een serieuze in-
vestering.”

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE
De eerste editie van de cursus was voor alle be-
trokkenen alvast meer dan geslaagd. Bij Fujitsu 
is men al aan het brainstormen over een volgen-
de editie. “Wanneer die zal plaatsvinden, weten 
we nog niet”, zegt Godart. “En of die weer over 
security zal gaan, is ook nog niet zeker. Het zou 
kunnen dat we over een ander domein gaan spre-
ken, waar de kandidaten eveneens schaars zijn. 
Artificiële intelligentie bijvoorbeeld, dat zou ook 
nog een goed onderwerp zijn.” 

Fréderic Petitjean

“Een van de meest
succesvolle sollicitanten

was vroeger
verwarmingsinstallateur”

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



HOE GAAT 
HET MET JE?

En hoe is het op het werk? Voor je denkt dat we deze standaard-
vragen alleen maar uit beleefdheid stellen: wij zijn echt met je 
begaan! Want wij willen je nog zoveel meer vragen: 

�  Ervaar jij nog werkgeluk?
�  Voel jij je nog de juiste m/v/x op de juiste plek?
�  Geeft jouw job je nog energie?

Of het nu goed of even minder gaat: stilstaan bij jezelf, je talenten 
en je dromen kan nooit kwaad. En helpt je vaak het beste uit jezelf te 
halen! Ontdek het zelf tijdens onze loopbaanbegeleiding

Een loopbaanbegeleiding die goed voelt

�  Een ervaren expert van Motmans & Partners polst naar hoe het 
met je gaat. Samen brengen we je huidige werkbeleving bewust 
in kaart.

�  Wat geeft jou een goed gevoel? Via individuele gesprekken en 
oefeningen in alle vertrouwen ontdek je nog beter wie je eigenlijk 
bent, wat je kan en wat je precies wil bereiken.

�  Een persoonlijk ontwikkelingsplan met concrete stappen helpt je 
op weg. Op weg naar een loopbaan die helemaal aansluit bij je 
talenten, dromen, ambities en thuissituatie.

�  Zo kan je jouw talenten de vrije loop laten, autonoom je ding 
doen, impact creëren op je werkomgeving en je verbonden voelen 
met collega’s die je passie delen.

Alles weten over de voorwaarden en hoe je loopbaancheques kan inzetten? 
Ontdek het op www.motmansenpartners.be

ANTWERPEN - DIEGEM - EINDHOVEN - HASSELT - HERENTALS - LOMMEL

011 30 35 00 - motmans@motmansenpartners.be
www.motmansenpartners.be/talent/loopbaanbegeleiding

MAINTENANCE MANAGER
Hands-on met passie voor techniek
De uitdaging: • Verantwoordelijk voor onderhoud, engineering, facilities en energiebeheer • In samenspraak 
met de productieverantwoordelijken de richtlijnen bepalen inzake onderhoud, verbeteringen en vernieuwingen 
van het machinepark • Het preventief en correctief onderhoud coördineren en organiseren om een e�  ciënte 
service te kunnen bieden • Beheren en bijsturen van het werkingsbudget om een optimale toewijzing van de 
werkingsmiddelen te verkrijgen • Zorgen voor een vlotte samenwerking met andere afdelingen • Toezien op de 
naleving van de interne regels en procedures in functie van een veilig en correct onderhoudsbeleid 
• Coachen en ontwikkelen van een team van ± 25 medewerkers • Rapporteren aan de Operations Director

De perfecte match: • Bachelor of master werk- en denkniveau in een technische richting • Min. 5 jaar ervaring 
in een grote productieomgeving • Mee met de laatste evoluties op het vlak van onderhoud (TPM, OEE, …) 
• Peoplemanager en teamplayer met sterke communicatieskills • Communicatief sterk in zowel het Nederlands 
als het Engels, kennis van het Frans of Duits is een pluspunt

TEAMLEIDER ONDERHOUD
Ploegspeler met grote verantwoordelijkheidszin
De uitdaging: • Instaan voor de coördinatie van het correctieve onderhoud en dit samen met het team uitvoeren 
• Storingen aan machines analyseren en oplossen • Zorgen voor een vlotte communicatie en samenwerking 
met andere ploegen en afdelingen • Een overzicht houden op alle interventies en ze correct rapporteren • Een 
team van enkele storings- en onderhoudstechniekers coachen en ontwikkelen • Advies verlenen met het oog op 
mogelijke verbeteringen aan bestaande machines en installaties • Rapporteren aan de Maintenance Manager

De perfecte match: • Bachelor werk- en denkniveau in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring 
• Min. 5 jaar ervaring in een grote productieomgeving • Brede praktische kennis (elektrisch, mechanisch, 
hydraulisch, pneumatisch, …) • Ploegspeler die mensen weet te enthousiasmeren • Praktisch aangelegd en 
bereid om ook zelf de handen uit de mouwen te steken • Communicatief sterk in zowel het Nederlands als het 
Engels • Bereid om in 2 ploegen te werken (ochtend / middag)

Aanbod voor beide functies: • Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid • Je komt terecht in een 
sterk en innovatief bedrijf met uitgebreide expertise en knowhow • Aantrekkelijk renumeratiepakket inclusief 
extralegale voordelen 

De kennismaking
ANL Packaging in Wellen ontwikkelt en produceert 
gethermoformeerde kunststofverpakkingen op maat, 
zowel voor de food- als de non-foodsector. Met 
productiesites in België, Frankrijk en Polen geniet het 
bedrijf een vooraanstaande positie op de Europese 
verpakkingsmarkt. Hiertoe wordt gebruik gemaakt 
van de modernste technologie op gebied van extrusie, 
thermoforming en recycling. In functie van hun 
groeistrategie werd er recentelijk volop geïnvesteerd in 
de uitbreiding van het machinepark. Bij ANL Packaging 
werken vandaag ruim 400 medewerkers. Voor de vestiging 
in Wellen zijn we voor hen op zoek naar:

 www.anlpackaging.com

Meer info? Contacteer Philippe Nelissen op  011 30 35 00                    www.motmansenpartners.be 

Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO



Meer info? Contacteer Cleo Steegmans op 011 30 35 00 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien?  Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
Steinzeug-Keramo maakt deel uit 
van de Wienerberger groep en 
levert systeemoplossingen 
voor de Europese water- en 
afvalwaterindustrie. Het bedrijf staat 
partners bij met expertise op het vlak 
van productie, aanleg en beheer van 
afvalwatersystemen. Ze blinken uit 
in de productie van kwaliteitsvolle en 
duurzame buissystemen. Zo maken 
ze hun keramische producten van 
natuurlijke klei. De productie vindt 
plaats in twee vestigingen (Duitsland 
en België) en de hoofdzetel bevindt 
zich in Frechen. Momenteel zijn 
er ongeveer 430 medewerkers 
tewerkgesteld. Voor de vestiging 
in Hasselt zijn wij voor Steinzeug-
Keramo op zoek naar een:

 www.steinzeug-keramo.com

PLANT MANAGER  
Operationele people manager met probleemoplossend en strategisch denkvermogen 
De uitdaging: • De gresbuizenfabriek leiden die door een 100-tal medewerkers operationeel 
gehouden wordt • Productie (proces – planning – kosten), onderhoud, milieu en kwaliteit 
waarborgen • Meedenken over productontwikkeling, instaan voor de geautomatiseerde 
procesomgeving en aan de hand van dashboards over de resultaten waken • Optimaliseren van 
de technische, organisatorische en logistieke productieorganisatie • Een zelfsturend team van 
11 medewerkers coördineren, coachen en motiveren • Onderhouden van goede relaties met 
lokale overheden en vakbonden • Rapporteren aan de Director Operations en samen met hem de 
strategie van het bedrijf vormgeven 

De perfecte match: • Masterdiploma in een technische richting • Minimaal 7 jaar ervaring in 
een leidinggevende functie binnen een geautomatiseerde productie-/procesomgeving • Kennis 
van extrusie is een troef • Ervaring met het structureren, beheren en continu verbeteren van een 
productiesite • Analytische en kritische mindset ten aanzien van bestaande fl ows • Strategisch 
denkvermogen combineren met een sterk probleemoplossend karakter • Aantoonbaar trackrecord 
in people management en coaching; idealiter ervaring met medewerkers in ploegenstelsels • Sterke 
zin voor zelfstandigheid en ownership

Het aanbod: • Bij Steinzeug-Keramo kom je terecht in een toonaangevend groeibedrijf dat deel 
uitmaakt van Wienerberger Group, ‘s werelds grootste bakstenenproducent • Je krijgt de kans 
om een lokale entiteit binnen een grote, internationale organisatie te leiden en mee aan het roer 
te staan van de verdere ontwikkeling en groei van de plant • Je hebt recht op een competitief 
salarispakket met interessante extralegale voordelen

HR-MANAGER
Daadkrachtige, hands-on HR-generalist

Meer info? Contacteer Hanne Hooyberghs op 011 36 10 61 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

A L G E M E N E  A A N N E M E R
I N D U S T R I Ë L E  G E B O U W E N De uitdaging: • Vervullen van zowel een strategische als een operationele rol • Het HR-

beleid beheren en verder uitbouwen • Verantwoordelijk voor rekrutering en selectie en 
instaan voor de employer brand en alle bijhorende activiteiten • Relaties onderhouden met 
externe (rekruterings)partners • Uitvoeren van de salarisverwerking van de bedienden, 
beantwoorden van sociaal-juridische vraagstukken en fungeren als eerste aanspreekpunt in 
het syndicale overleg • Verder ontwikkelen en implementeren van talentmanagement- en 
opleidingsbeleid, processen en tools • Opmaken van nieuwe en actualiseren van bestaande 
policies • Optreden als vertrouwenspersoon voor medewerkers van alle lagen binnen de 
organisatie • Deel uitmaken van het managementteam en rapporteren aan de CEO
De perfecte match: • Bachelordiploma personeelswerk of gelijkwaardig • Minimaal 5 jaar 
ervaring in een generalistische HR-positie • De voertaal is Nederlands, kennis Frans is een 
troef in functie van communicatie met Business Unit Manager Wallonië • Grondige kennis 
van sociale wetgeving, ervaring payroll is een troef • Moderne visie op talentmanagement 
• Pro-actief, zelfstarter, samenwerkingsgericht op alle niveaus • Hands-on aanpak, 
communicatief en enthousiasmerend vermogen
Het aanbod: • Brede, generalistische functie op managementniveau in een organisatie 
die gelooft in de mensen die het bedrijf mee bouwen • De mogelijkheid om de cultuur en 
het dagelijkse beleid verder vorm te geven • Afwisseling, eindverantwoordelijkheid en veel 
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling • Marktconform salarispakket, inclusief extralegale 
voordelen en een bedrijfswagen

De kennismaking

Edibo, met hoofdzetel in Lommel, 
realiseerde sinds de opstart 
35 jaar geleden al meer dan 
1.400 bedrijfsgebouwen en kantoren 
(klasse 7) in het hele land. Edibo 
voert projecten uit voor kleine en 
(middel)grote ondernemingen, 
zowel nieuwbouw als renovatie, 
met structuren in staal, gewapend 
beton, voorgespannen beton en 
gelamelleerd hout. Elke dag zetten 
een 100-tal medewerkers van dit 
ISO-gecertifi ceerde bedrijf zich in 
om de klant een kwaliteitsvolle, 
esthetisch verantwoorde en duurzame 
werkomgeving te bieden. Via korte 
communicatielijnen onderhoudt Edibo 
een sterk partnership met de klant. Om 
de verdere groei en professionalisering 
mee te realiseren, zijn wij momenteel 
voor hen op zoek naar een:

  www.edibo.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
Als onafhankelijke verzekeringsmakelaar 
focust Vinken Verzekeringen 
voornamelijk op familiale 
ondernemingen, vrije beroepen en 
internationaal georiënteerde bedrijven. 
Aan het roer van dit familiale kantoor 
staan de broers Kris en Walter - de 
tweede generatie al - met een sterk 
en toegewijd team paraat om de beste 
partner te zijn voor klanten. Door een 
sterke kwaliteitsfocus heeft het kantoor 
in Limburg een stevige reputatie 
weten op te bouwen. Onlangs nam 
Vinken Verzekeringen zijn intrek in een 
splinternieuwe kantooromgeving met 
bijzondere aandacht voor ergonomie. 

Met het oog op groei willen zij het team 
uitbreiden met een gedreven: 

DOSSIERBEHEERDER 
Toegewijde klantenadviseur
De uitdaging: • Verzekeringsdossiers van trouwe klanten in de takken ‘niet-leven’ en ‘leven’ 
beheren van a tot z (vlootbeheer, arbeidsongevallen, brand, aansprakelijkheid, IPT, VAPZ, e.a.) 
• Opvolgen van dossiers als rechtstreekse contactpersoon van de klant, eventuele wijzigingen 
doorvoeren en advies verlenen bij vragen of problemen • Voortdurend en proactief statistieken op 
klantniveau analyseren om de best mogelijke service te bieden in combinatie met een competitieve 
premie • De verwachte dekkingen uitzetten bij verschillende maatschappijen en klanten adviseren in 
de juiste keuze • De spil vormen tussen verschillende stakeholders en steeds zoeken naar de beste 
klantoplossing op maat • Collega’s in productie en schadebeheer ondersteunen met analyses en 
voorbereidend dossierwerk
De perfecte match: • Diploma in een economische richting (economie, rechten, verzekeringen, 
fi nanciën, …) • Een eerste werkervaring op de teller (in de sector is een pluspunt) en bereid om je te 
verdiepen in de boeiende materie van verzekeringen • Energie krijgen van hartelijk en authentiek 
klantencontact en discreet omgaan met vertrouwelijke informatie • Sterk analytisch inzicht, 
klantgerichte mindset en collegiale instelling • Initiatiefrijk en bereid om je een weg te banen in 
het beheersysteem (BRIO) • Transparant over je kennen en kunnen, waardoor je dankzij interne 
opleiding en kennisdeling snel een specialist in het vakgebied wordt
Het aanbod: • Je komt terecht in een familiale omgeving met gemoedelijke sfeer waar bewust 
geïnvesteerd wordt in jouw talenten en je inspanningen beloond worden • Samen met je 
sympathieke collega’s is werkplezier ‘verzekerd’ • De frisse kantoren bieden een ergonomische 
werkplek waar je in alle rust en gefocust met klanten(dossiers) kan bezig zijn • Naast een fl inke 
portie fl exibiliteit (in beide richtingen) kan je rekenen op een marktconform salaris en kwaliteitsvol 
verzekeringspakket 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Martine Groenen op 011 30 35 00 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien?  Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.



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)

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

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

BOUWKUNDIG TEKENAAR (ref. 80 712)

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

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

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

FINANCIEEL-ADMINISTRATIEF DIRECTEUR
De � nancieel-administratief directeur rapporteert aan de algemeen directeur/dagelijks bestuurder en maakt 
deel uit van het directiecomité. Hij/zij geeft leiding aan de verschillende administratieve- en � nanciële 
diensten (administratie, opname, onthaal, receptie, inschrijvingen, boekhouding, klachtenopvolging, 
facturatie,….). Hij/zij vertegenwoordigt het departement in interne -en externe overlegorganen.

U staat in voor:

• Uitwerken van het � nancieel-administratief beleid 
en de strategische langetermijnvisie hieromtrent; 
• Bewaken van een performant � nancieel- en 
administratief beheer van het ziekenhuis;
• Organisatie, coördinatie en toezicht op de 
activiteiten van de eigen diensten; • Concretiseren 
van het middelenbeheer; • Communicatie en 
overleg inzake de bovenstaande dossiers. Hiertoe 
worden beleidsrapporteringstools ontwikkeld;
• Strikt opvolgen van diverse wetgevingen en de 
wijzigingen hieromtrent.

Pro� el:

• Master in een economische richting of 
handelswetenschappen of gelijkwaardig mits 
ervaring. • Gedegen ervaring in de verschillende 
domeinen van het � nancieel departement.
• Uitgesproken netwerk� guur die makkelijk 
contacten legt met de interne -en externe 
stakeholders. • Leidinggevende -en communicatieve 
vaardigheden • Initiatief nemende teamplayer
• Conceptueel en strategisch denkvermogen • De 
waarden van het ziekenhuis onderschrijven en actief 
uitdragen binnen de organisatie.

Interesse?
Wij ontvangen uw kandidatuur graag vóór 29 juni 2020 ter attentie van Dhr. Ludo Collin, voorzitter, via 
Ludo.Collin@sezz.be. Voor bijkomende informatie kan u terecht bij Dhr. Jacque De Bruycker, bestuurder 
en voorzitter van de � nanciële commissie, op het nummer 0475 53 03 73 of Jacque.DeBruycker@sezz.be. 

Het AZ Sint-Elisabeth Zottegem is een dynamisch regionaal ziekenhuis dat de lat inzake 
kwaliteitsgeneeskunde en zorg bijzonder hoog legt en de drempel voor huisartsen, patiënten 
en familie laag. Het ziekenhuis heeft 333 bedden en telt jaarlijks ruim 12.000 opnames.

Al jaren kent het ziekenhuis een gestage groei. Investeren in medische innovatie en zo 
hoogwaardige en wetenschappelijk gefundeerde kwaliteit aanbieden, is één van de pijlers 
van het ziekenhuis. Daarnaast biedt het AZ Sint-Elisabeth Zottegem zorg aan een prijs die voor 
iedereen toegankelijk is. 

Onze 1000 medewerkers en 120 artsen zetten zich dagdagelijks enthousiast in om de beste 
zorg te leveren. 

Werken in het AZ Sint-Elisabeth is werken in een eigentijdse infrastructuur en 
waardengedreven omgeving. De volgende waarden gelden als kompas voor het handelen 
binnen onze organisatie: patiëntgericht, respect, professioneel, initiatief, samenwerking.

Meer info op www.sezz.be

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

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

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

www.woonzo.be

www.dullers-advies.be

VEELZIJDIG  MEDEWERKER  ONDERHOUD

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

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

Als kind al had de juf een boontje voor jou. Hoe kon 
het ook anders? Huiswerk was altijd netjes gemaakt. 
Opdrachten waren (ruim) op tijd af. Je schoolbank 
was een toonbeeld van orde. En in de klas werkte je 
enthousiast mee. Die e�  ciëntie! Dat dynamisme! Ze 
waren er toen al. Geen wonder dat jij ook vandaag 
het toonbeeld bent op kantoor. Collega’s en klanten 
dragen jou op handen. En terecht.  

Zin in een
TOPJOB IN
ADMINISTRATIE? 

Goesting in een 
administratieve job 
op de eerste rij?

www.asap.be/nl/jobs/
administratie-onthaal

CHECK:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voltijdse directeur basisonderwijs (m/v/x).

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

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

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

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

Taken: Na een grondige opleiding door een senior collega bevinden 
jouw verantwoordelijkheden zich op 3 domeinen: Preventie, 
Kwaliteit en Milieu. • Je volgt proactief voor elk van deze domeinen 
de continu wijzigende wetgeving op. • Je organiseert zelfstandig
de noodzakelijke keuringen en audits. • Je zorgt voor de correcte 
rapportage en adviseert het plant management. • Je werkt nauw 
samen met en rapporteert aan de operations manager.

Profi el: • Je bent Preventieadviseur nivII en/of beschikt over 
relevante ervaring. • Je bent een echte teamplayer, maar kan ook 
zelfstandig werken. • Je bent nauwkeurig en beschikt over een 
sterke verantwoordelijkheidszin.

Aanbod: • Een gevarieerde job binnen een professioneel team die 
“motivatie” en “open communicatie” hoog in het vaandel draagt. 
• Fulltime tewerkstelling met 32 vakantiedagen. • Aantrekkelijke 
verloning aangevuld met extralegale voordelen. • Kernwaarden van 
STEULER-CTI:

VOEL JIJ DE CHEMIE AL?
kim@aanwervingshuis.be | 0493/40.97.18
Deze functie wordt exclusief behandeld door Aanwervingshuis.

Verantwoordelijke 
preventie, kwaliteit

en milieu (ref. 9045)

 KWALITEIT ERVARINGWERELDWIJD VINDINGRIJK

BETROUWBAAR INTEGRITEIT

Onze klant, STEULER-CTI nv
(www.steuler-cti.com) te Gent (Desteldonk), 

is reeds 30 jaar de expert in het design en 
de productie van composietbaden voor de 
metaalindustrie. Als marktleider produceren 

zij jaarlijks een 1.000-tal baden voor een 
wereldwijde afzetmarkt. 

VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen 
- vertegenwoordigt meer dan 3.200 West-Vlaamse 
bedrijven. Ter versterking van de professionele 
dienstverlening voor specifi eke doelgroepen 
wensen wij ons team in KORTRIJK (50 werk-
nemers) uit te breiden met een (m/v):

PROJECTVERANTWOORDELIJKE
lerende netwerken productie, kwaliteit en voeding  (ref. 90 005D)

De uitdaging: Als projectverantwoordelijke zal je instaan voor: • het kwalitatief ontwikkelen, 
verkopen, opstarten, uitwerken en opvolgen van opleidingstrajecten en bedrijfsbezoeken 
• overleg met decision makers in bedrijven, experten, leveranciers, … • ontwikkelen van 
innovatieve opleidingsconcepten. 

Profi el: • leergierige master (bv. TEW, ingenieursstudies) of gelijkwaardig door ervaring 
• gedreven en enthousiasmerende organisator en netwerker • interesse voor kwaliteit en 
productieleiding op de werkvloer • voeling met de voedingsindustrie is een troef • je kan je 
identificeren met de kernwaarden van VOKA West-Vlaanderen: ondernemend - vernieuwend - 
betrokken - onafhankelijk.

Aanbod: • een inspirerende werkomgeving • talrijke kansen tot zelfontplooiing 
en opleiding • een professionele omkadering en een aanlokkelijke teamspirit

• interessant verloningspakket inclusief bedrijfswagen.

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 

Delvano (www.delvano.com) is al meer 
dan 60 jaar een gerenommeerde fabrikant 
van veldspuitmachines voor de Europese 
markt. De professionals kiezen voor 
Delvano omwille van de productiviteit en 
effi  ciëntie, de geavanceerde technologie, de 
robuustheid, de uitgekiende bediening en 
de stabiliteit.

Wegens pensioengerechtigde leeftijd van 
de huidige verkoopdirecteur ziet Delvano 
uit naar een performante m/v:

Functie-inhoud: • opmaken en opvolgen van een verkoop- en marketingplan 
• structureren prospectie en accountmanagement • opvolgen off ertes en 
fi naliseren contracten • opleiding sales en dealers • opvolgen betalings-
modaliteiten • organiseren salesmeetings • onderhouden contacten met 
Fedagrim en Cema • concurrentieanalyse • opvolgen van beursinschrijvingen
• over al uw activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan de Afgev. Bestuurder.

Functieprofi el: • sterke affi  niteit met de landbouwsector en landbouw-
machines • uitgesproken extravert en commercieel profi el • hoger 
opleidingsniveau (of gelijkwaardig door bewezen ervaring) • people manager 
• goede talenkennis N-F-E • woonachtig in West-Vlaanderen • ook young 
potentials met een eerste succesvolle ervaring komen in aanmerking.

Functievoordelen: • competitief remuneratiepakket (te bespreken) en ruime 
mate van werkautonomie • goede opleiding • alle nodige tools om te slagen in
de job • ruime carrièrekansen in een sterk gereputeerde KMO.

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.

VERKOOPDIRECTEUR

Er
ke

nd
 w

er
vi

ng
s-

 e
n 

se
le

ct
ie

bu
re

au
 V

G.
 6

0/
B 

Selectie & Individuele screenings

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

hrm@deputter.co
T: +32-3-320.87.87

REKRUTERING VIA MEDIA
EXECUTIVE / DIRECT SEARCH

Deel je onze passie?

Ontdek boeiende vacatures binnen
Transport, Logistiek en Automotive

www.deputter.co/jobs
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INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online.
VRAGEN? Contacteer Laura Rottiers op +32 497 52 63 39. 

Key Account Manager
Met strategische inzichten en ervaring binnen het retailkanaal

Je functie: • Als Key Account Manager sta je autonoom in voor 
het volledige beheer en de opvolging van de nationale klanten 
binnen het retailkanaal voor de verschillende productgroepen 
van het Meli-merk • Je treedt op als aanspreekpunt voor je 
klanten en bestendigt langetermijnpartnerships. Je focus ligt op 
de Belgische markt, maar je onderhoudt ook contacten met 
sommige exportmarkten via distributeurs en onderzoekt het 
potentieel van nieuwe markten • Je staat in voor de contract-
negotiaties, de opmaak van de strategische accountplannen 
en een correcte en efficiënte opvolging van het volledige 
businessplan, in nauwe samenwerking met je klant
• Je volgt trends en markttendensen op de voet. Dankzij je 
voelsprieten in de markt kan je op actieve wijze input geven 
aan R&D in verband met productinnovaties en verpakkingen 
• Samen met je marketingcollega buig je je over acties en 
initiatieven (bv. promoties) die de verkoop stimuleren 
• Je rapporteert rechtstreeks aan de Sales Manager.

Je profiel: • Je behaalde een masterdiploma, idealiter in een 
economische of bedrijfsgerichte richting • Je hebt reeds een 
eerste ervaring met het beheren van minstens één grote 
retailklant (bv. Delhaize, Colruyt of Carrefour) in een FMCG-
omgeving • Als vlotte communicator voel je je thuis in 
onderhandelingssituaties en bouw je langetermijn- 
vertrouwensrelaties verder uit • Je beschikt over uitstekende 
analytische skills en bekijkt je acties vanuit een helicopterview 
en langetermijnperspectief • Je getuigt van een goede hands-on 
mentaliteit en doorzettingsvermogen om opportuniteiten te 
ontdekken en projecten tot een goed einde te brengen • Je hebt 
een gezonde dosis ambitie om verder door te groeien in de 
organisatie • Je bent vlot drietalig (Nederlands, Frans en Engels).

Aanbod: • Een uitdagende functie in een groeiende familiale 
organisatie met reële doorgroeimogelijkheden • De kans om je 
ondernemingszin in te zetten in een professionele omgeving die 
belang hecht aan investeren en continu verbeteren • Je inzet en 
dynamiek worden beloond met een aantrekkelijk salarispakket.

Meli nv is één van de grootste 
spelers in Europa op het gebied van 
verwerking en verkoop van honing 
en honingproducten. Door een 
consequente merkpolitiek, een 
divers productgamma en een gemo-
tiveerd team van een 55-tal mede-
werkers slaagt Meli erin zijn markt-
leiderschap in België te besten-
digen. De producten worden via de 
grootdistributie, het Out-of-Home 
kanaal alsook via de industriële 
klanten gecommercialiseerd. De 
fabriek in Veurne is één van de 
meest geavanceerde in Europa op 
het gebied van honingvultechno-
logie. Meli zoekt een (m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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Lely Center Vlaanderen NV te Lochristi, bij Gent (www.lely.com) is actief in de agrisector met als doel het leven van veehouders 
aangenamer te maken dankzij innovatieve oplossingen en gerichte services. Zij bieden oplossingen voor het automatisch melken
en advies voor het slim inrichten van het melkveebedrijf aan de hand van managementsystemen. Hierbij combineren zij hun visie 
met de wensen en keuzes van hun klanten.

Om hun team te versterken, zijn wij op zoek naar m/v:

Interesse? kim@aanwervingshuis.be | 09/310.83.39 | www.aanwervingshuis.be
Deze functies worden exclusief behandeld via Aanwervingshuis. 

Service Manager (ref. 9090)

Marketing- en communicatiemedewerker (ref. 9092)

Functie: • Je stuurt de verschillende monteurs, de planner en het farm management support team aan. • Je zorgt voor de nodige 
opleiding, begeleiding, coördinatie en coaching. • Je deelt jouw kennis en expertise. • Je stippelt de strategie uit en optimaliseert de 
processen om zo de beste service aan de klant te kunnen bieden.

Profiel: • Je beschikt over een relevant diploma en/of ervaring in een leidinggevende functie. • Je bent een coachende manager en beschikt 
over uitstekende communicatieve vaardigheden. • Je bent klantgericht, stressbestendig en weet de juiste prioriteiten te stellen. • Je hebt een 
proactieve stijl van werken en weet jouw medewerkers te inspireren en motiveren.

Functie: • Je maakt content voor de verschillende communicatiekanalen zoals de website, e-mailmarketing en social media. • Je 
ontwikkelt artikels, videoreportages en testimonials over onze producten en diensten. • Je stippelt de strategie uit hoe we onze digitale 
kanalen optimaal kunnen inzetten en gaat deze bewerken, actualiseren en onderhouden. • Je organiseert productlanceringen, promotionele 
activiteiten, seminaries en evenementen. • Je bewaakt de planning, voortgang en continuïteit van onze communicatie- en marketingkalender.

Profiel: • Je beschikt over een relevant diploma en kan zelfstandig werken. • Je bent proactief, ondernemend en weet van aanpakken. • Door 
jouw expertise ben jij steeds het aanspreekpunt. • Je bent communicatief en hebt een vlotte pen.

Aanbod beide functies: • Een veelzijdige en uitdagende job bij een familiale onderneming die wereldwijd 
actief is. • Je kan rekenen op een competitief salaris met extralegale voordelen. • De kernwaarden van Lely 
zijn: Innovatie, passie, vooruitgang, respect en eerlijkheid.

Vacature stafmedewerker
Heb je een sterke interesse voor arbeidsrecht? Ben je een bruggen-
bouwer en geloof je in de dialoog tussen werkgevers en werknemers? 
Boeit het jou om wetteksten op een bevattelijke manier te ‘vertalen’? 
Ben je daarenboven gebeten door cijfers en schrikt het geven van 
vormingen jou niet af?

Vacature administratief medewerker 
Ben je gebeten om de cijfers allemaal op orde te hebben en admini-
stratieve processen zo effi  ciënt mogelijk te maken? Leg je in je boek-
houdkundig en administratief werk graag mee de basis aan een nauw-
keurige dienstverlening? Heb jij een grote dosis organisatietalent?

Is een van deze vacatures iets voor jou?
Surf naar www.sf-vov.be en kandideer!

Gemotiveerd om deel uit te maken van een klein hecht team? 
Lees dan zeker onze vacatureberichten! 
Misschien tot binnenkort?

Aan de slag bij

experts in personeelsscreening

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



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).

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

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!

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

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)

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

Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

www.asap.be/nl/jobs/bouw

CHECK:
Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

Zin in een 
TOPJOB IN DE BOUW?



Op zoek naar een nieuwe uitdaging in een dynamische omgeving en in een functie met 
maatschappelijke meerwaarde? Dan is een job bij het lokaal bestuur Zwalm iets voor jou! 

AFDELINGSHOOFD GRONDGEBIEDZAKEN
voltijdse statutaire functie van onbepaalde duur • graad A1a-A3a

AANBOD: 
Een aantrekkelijk loon (bruto geïn-
dexeerd maandloon van  min. € 3170,07 
en max. € 5578,45), met bijkomende 
extralegale voordelen zoals maaltijd-
cheques, fi etsvergoeding, hospitalisatie-
verzekering, terugbetaling kosten 
openbaar vervoer en een aantrekkelijke 
verlofregeling. Geslaagde kandidaten 
worden opgenomen in een wervings-
reserve van 2 jaar.

INTERESSE?
Tot en met 19 juni 2020 kan je online 
solliciteren via www.ccselect.be door
je motivatiebrief, je cv, een kopie
van het gevraagde diploma, een kopie 
van jouw rijbewijs en een uittreksel
uit het strafregister te bezorgen.
Bijkomende informatie kan je terug-
vinden op www.ccselect.be.
Voor vragen kan je terecht bij
jobs@ccselect.be of 02 476 35 40. 

Functie: als afdelingshoofd sta je in voor de coördinatie, dagdagelijkse leiding
en vlotte werking van de afdeling die bestaat uit de technische uitvoeringsdienst, 
de dienst omgeving, milieu/containerpark en de dienst infrastructuur en mobiliteit. 
Je draagt bij aan een goed en proactief beheer van het gemeentelijk patrimonium 
en kan strategisch meedenken met de organisatie als lid van het management-
team. Je weet de beleidsdoelstellingen te vertalen naar operationele acties voor 
jouw medewerkers en volgt de organisatie, planning en uitvoering van deze acties 
nauw op.

Profi el: Je bent gedreven en geëngageerd om de afdeling en het beleid mee 
vorm te geven • Je beschikt over uitstekende planningsvaardigheden • Je fungeert 
als een coach die erover waakt dat er resultaten geboekt worden • Je bent stress-
bestendig en proactief • Je weet waar je naar toe wil en je kan door je communi-
catieve en sociale vaardigheden je team hiervoor warm maken.

Voorwaarden: je beschikt over een masterdiploma in een technische
richting en een rijbewijs B.

www.limburg.be/vacatures
#limburgbevacatures 

provincie Limburg
Universiteitslaan 1

BE-3500 Hasselt
limburg.be/vacatures

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

TEAM REAL ESTATE

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

TEAM MOBILITEIT EN ROUTENETWERKEN

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

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

TEAM EUROPA

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

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

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

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

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

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

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

Laarne

Zet jij voor Laarne ook je beste beentje voor?

Laarne draagt duurzaam bij aan het welzijn van zijn burgers in een landelijke en 
groene omgeving en verzekert een burgernabije, democratische, transparante en 

doelmatige werking op lokaal niveau, dit op een begripvolle, betrouwbare, 
bewuste, betrokken en betaalbare wijze (B-LAARNE)

Lokaal bestuur Laarne wenst volgende vacatures in te vullen: 

1 OMGEVINGSAMBTENAAR
 Statutair - voltijds - salarisschaal A1a-A3a

Je hebt de Belgische nationaliteit en bezit ofwel een Masterdiploma waarbij kan aan-
getoond worden dat cursussen stedenbouw, ruimtelijke ordening, ruimtelijke plan-
ning of milieu werden gevolgd ofwel een Masterdiploma gecombineerd met rele-
vante beroepservaring van minstens twee jaar inzake ruimtelijke ordening of milieu.

1 DESKUNDIGE OMGEVING 
Contractueel - voltijds - salarisschaal  B1-B3
Je bezit een Bachelordiploma of gelijkgesteld. 

Ook mogelijkheden voor laatstejaarsstudenten die binnen de vier maanden het ver-
eiste diploma kunnen behalen.

Inhoud functies: Je hebt de administratieve organisatie van omgevingsaanvragen
als opdracht (in de meest ruime zin). Je verzorgt de beleidsvoorbereiding en 
-uitvoeringen en begeleidt de burger met al zijn vragen in de materie van de ruim-
telijke ordening en milieu. De omgevingsambtenaar stuurt daarbij als hoofd van de 
dienst een groep medewerkers aan die belast zijn met de ondersteuning van de 
diverse taakstellingen rond ruimtelijke ordening & stedenbouw, milieu & natuur.

Alle info op www.Laarne.be/vacatures of tel. 09/365 46 32



provincie Limburg
Universiteitslaan 1

3500 Hasselt, BE
limburg.be/vacatures

Provincie  
Limburg
hier groeien ideeën

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

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

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

Aanbod
• De directeur wordt bezoldigd op basis van 

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

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

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

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

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

Aanbod
• De adjunct-directeur wordt bezoldigd op basis van 

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

• Een tijdelijke aanstelling met ingang van  
1 september 2020. 

www.limburg.be/vacatures#limburgbevacatures 

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

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

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

Sogent is het stadsontwikkelings bedrijf van Gent dat als opdracht heeft om te zorgen voor ruimte voor wonen, ondernemen en groen in de stad. 
Sinds 2003 als een verzelfstandigd autonoom gemeentebedrijf, met een eigen rechtspersoonlijkheid, binnen het kader van de beheersovereenkomst met 
de stad Gent. We beheren een groot aantal percelen en gebouwen die via ons een tweede leven krijgen.

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

Directeur Strategie & Operaties

In duo met de directeur bedrijfsvoering sta je aan het hoofd van 

sogent. Je bepaalt mee de invulling van het meerjarenplan, en geeft 

uitvoering aan de beleidslijnen die uitgetekend worden door Stad 

Gent. Je onderhoudt de corporate branding naar de verschillende 

stakeholders en detecteert nieuwe opportuniteiten voor de werking 

van sogent. Je maakt de concrete vertaalslag van de beleidslijnen 

naar de verschillende projecten. Onder jouw leiding wordt het 

projectmanagement uitgevoerd en geoptimaliseerd waar nodig.

Profiel

Je combineert een masterdiploma met minstens 5 jaar ervaring met 

het leiden en het optimaliseren van een organisatie. Daarnaast zijn 

stadsontwikkeling, grootstedelijke problematieken en kennis van 

openbare besturen jou ook niet onbekend. 

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


