
Recruiters en werkgevers beoordelen een cv in am-
per 12 seconden, zo klinkt het. Een goede eerste 
indruk is dus cruciaal.  Maar soms is een periode 
waarin je niet gewerkt hebt onvermijdelijk op je cv, 
en gaan recruiters en werkgevers daar toch graag 
even dieper op in tijdens een interview.

1. WEET DAT ER DIVERSE 
VERKLARINGEN KUNNEN ZIJN
Er zijn om te beginnen verschillende redenen waar-
om je een ‘gat’ in je cv kan hebben. Zo zijn tijds-
bestedingen als studieverlof, een (wereld)reis of 
ontslag al heel verschillend om in schatten en uit 
te leggen. “Weet alvast dat een ‘gat’ in je cv niet 
noodzakelijk betekent dat je geen kans maakt op 
de job”, stelt Özlem Simsek, managing director bij 
Robert Walters Belgium.

2. WEES VOORBEREID
Een goede voorbereiding vooraleer je naar een in-
terview gaat, is alvast essentieel. Hou je antwoor-
den klaar, zodat je gemakkelijk en logisch kunt ant-
woorden op de vraag waarom je bijvoorbeeld een 
bepaalde job hebt verlaten of waarom je cv gaten 
zou vertonen. “Eerlijkheid is belangrijk, en werkge-

vers appreciëren dat ook”, benadrukt Özlem Sim-
sek. “Het is geen schande om toe te geven dat je 
een fout hebt gemaakt door een bepaalde job te 
accepteren, om er zo achter te komen dat het niet 
was wat je zocht.”
Die nuances kun je aanhalen tijdens het gesprek. 
“Zo kun je aantonen hoe je hierop hebt gereageerd 
en wat je in tussentijd hebt gedaan, zoals bijscho-
ling, vrijwilligerswerk of netwerken.” Zodra je je pe-
riode van werkloosheid kunt rechtvaardigen, hoef 
je je geen zorgen te maken. Zelfs niet als dat een 
paar keer voorkomt op je cv.

3. ZET JE VAARDIGHEDEN EXTRA 
IN DE VERF
Recruiters of werkgevers die een kandidaat zoeken 
met specifieke, actuele vaardigheden zijn mogelijk 
minder geneigd om je cv te selecteren wanneer je 
al een tijdje werkloos bent.
Daarom is het vooral een kwestie om de gepaste 
werkervaring zo positief en getrouw mogelijk te be-
nadrukken. “Als je beschikt over de specifieke vaar-
digheden die vereist zijn voor de functie, zet deze 
dan extra in de verf op je cv. Op die manier leg je 
niet zozeer de focus op de data in je cv en maak 

je meer kans om uitgenodigd te worden voor een 
persoonlijk gesprek.”

4. TOON JE MOTIVATIE EN 
ENTHOUSIASME
Ook bij de voorbereiding van het jobinterview zelf, 
is het een kwestie van je sterke punten te overlo-
pen. “Weet waar je goed in bent, en stem je sterke 
punten af op de jobvereisten die in de advertentie 
staan.” Al gaat het ook breder: zorg ook dat je weet 
wat de organisatie doet en wat de job precies in-
houdt. En gebruik het gesprek als een kans om je 
motivatie en enthousiasme te tonen. “Elke werkge-
ver wil immers werken met toegewijde en gemoti-
veerde mensen. Ook al vertoont je cv hier en daar 
een gat, je toewijding en goede voorbereiding zul-
len zeker een positief effect hebben.”

5. LIEG NOOIT
Lieg nooit, maar dan ook nooit, over je cv en dienst-
verband. Want dit valt vrij gemakkelijk te controle-
ren. “Betrapt een potentiële werkgever je tóch op 
een leugen, dan is het heel waarschijnlijk dat je je 
kans op een job verspeeld hebt.”

(WiVi)

VIJF TIPS

Hoe verklaar je 
een ‘gat’ in je cv? In een ideale wereld heb je 

een perfect cv, opgemaakt in 
chronologische volgorde. Daarin 

zit geen ‘gat’ dat je moet 
uitleggen aan je potentiële 
nieuwe werkgever of een 
recruiter. Helaas bestaat 
de ideale wereld niet.

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



SOLLICITEER METEEN VIA
WWW.LUKOIL.BE

SOLLICITEER METEEN VIA

• Communicatief ingesteld 
en klantvriendelijk?

• Energiek, verantwoordelijk 
en zelfstandig?

• Klaar om deel uit te maken 
 van ons succesverhaal?

GEZOCHT
ENERGIEKE 
UITBATER
SERVICE STATION 

HASSELT

LUKOIL, één van ’s werelds grootste private energiegroepen 
met sterke groei ambities, is een ijzersterk en succesvol A-merk, 
met een uniek shopconcept en scherpe brandstofprijzen. 
Al 10 keer werden we verkozen tot beste merk vanwege ons 
sterk concept met dito prijsbeleid, klantvriendelijkheid, ruim 
assortiment en doordachte promoties. Ben jij die gedreven 
professional die er samen met ons kan voor zorgen dat klan-
ten ons binnenkort voor de 11de keer verkiezen tot beste 
merk?

Steeds met de smile klanten bedienen, en met plezier die 
extra mile gaan om nieuwe klanten te maken … zo pak jij 
het aan? Dan ben je dé kandidaat om na een degelijke 
interne opleiding en goed gecoacht, de leiding te nemen 
van één van onze 250 perfect uitgeruste, moderne service 
stations. 

Word het nieuw gezicht bij LUKOIL Hasselt
en groei samen met ons.

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

op zoek naar een 

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

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

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

de geestelijke gezondheidszorg? 

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

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

vzw BEWUST.

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Sales Engineer 
Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

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

Technische Ba/Ma met 
ervaring in industriële 

elektriciteit

Commerciële 
B2B-ervaring 

Resultaat-
gericht

Relatie-
bouwer

Ambitieus
Oplossings-

gericht
Enthousiast

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

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

Oudsbergen

40 medewerkers

Omzet 6 milj

www.epa-nv.com

Wat heeft EPA NV u concreet te bieden?

Open en 
snelle 
communicatie 

Ondernemend 
team  

Bijscholing 
nieuwste 
technologieën

Boeiende
projecten

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

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

Aantrekkelijk 
salarispakket 
met firmawagen

Grondige kennis 
elekriciteit/electrotechniek Netwerken

Senior Adviseur 
wijkontwikkeling 
afdeling buurtopbouwwerk

 Heb je relevante ervaring binnen 
samenlevingsopbouw en werken in 
een context van superdiversiteit? 

 Kan je samenlevingsvragen kritisch 
analyseren, conceptualiseren 
en omzetten naar werkbare 
oplossingen? 

 Ben je communicatief sterk, zowel 
schriftelijk als mondeling? 

 Ben je fl exibel en zelfstandig 
inzetbaar? (avond- en weekendwerk 
vormen geen probleem).

Energie -
adviseur 
afdeling energie

 Ben je geïnteresseerd in de 
ontwikkelingen op het vlak van 
rationeel energiegebruik en 
duurzaam renoveren? 

 Combineer je luistervaardigheid met 
een grote dosis overtuigingskracht 
om mensen te sensibiliseren over 
het nut van energiebesparing? 

 Kan je zelfstandig en effi ciënt 
werken?

 Weet je technische informatie om 
te zetten in een heldere uitleg? 

Junior Buurt-
opbouw werker 
afdeling buurtopbouwwerk

 Ben je creatief en proactief 
ingesteld? 

 Heb je interesse in wijkontwikkeling 
en werken in een context van 
superdiversiteit? 

 Ben je communicatief sterk, zowel 
schriftelijk als mondeling?

 Ben je fl exibel en zelfstandig 
inzetbaar? (avond- en weekendwerk 
vormen geen probleem).

‘Wat aandacht krijgt, 
gaat groeien.’

Dat is met stip het 
belangrijkste uitgangspunt 
in de dienstverlening van Stebo.

We organiseren al vele jaren 
vernieuwende projecten en diensten 
op het vlak van samenlevingsopbouw, 
buurtontwikkeling, rationeel 
energiegebruik, wonen, werken en 
ondernemen. 

Vertrekken vanuit talenten en 
mogelijkheden van mensen, 
groepen en buurten is de kern van 
onze aanpak. We zorgen er mee 
voor dat het overheidsbeleid ook 
werkt voor iedereen.

Herken jij jezelf in een van deze omschrijvingen?
Kijk dan op www.stebo.be voor het uitgebreide functieprofi el en het sollicitatieformulier.
Jouw kandidatuur (sollicitatieformulier en cv) moet ons bereiken vóór 29 juni 2020 om 12u.



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

DYNAMISCH
VERTEGENWOORDIGER

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

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

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

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

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

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

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

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

Gemeente Voeren is op zoek naar een:

Deskundige milieu
contractueel | voltijds | B1 – B3 

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

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

Meer info: www.voeren.be 

Hoofddeskundige milieu en
duurzaamheid (B4-B5)

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

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

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

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

C.Group is op zoek naar 

KOKS
KELNERS

 

 voor 2 nieuwe zaken: 
Maison Mathis en Trentanove 

in de Hasseltse stadswijks Quartier Bleu. 
Interesse? 

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

of bel 0475 47 04 07

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)

zoekt 
TOPTECHNIEKER

Wij zoeken:

Projectleider
specifieke ervaring met 
deuren is een pluspunt

Stuur uw CV naar info@moors-interieur.be  
of meer info op 0476/33 43 25

Moors-Interieur BV – KMO zone Op ’t Reeck
Reeckervelt 12 3770 Riemst

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

De snelste weg 
naar een job in  
de publieke of 

non-profit sector.



Sociale woningmaatschappij DE VLASHAARD (www.devlashaard.be) verhuurt op heden 750 
sociale woningen binnen de gemeente Wevelgem en voorziet de komende jaren een uitbrei-

ding met 250 woningen. Een team van vijf professionele medewerkers staat in voor het beheer 
en bezorgt de huurders een warme thuis. Voor de verdere uitbouw van onze Technische dienst 

en dienst Verhuring zijn wij op zoek naar een (m/v/x):

MAATSCHAPPELIJK WERKER
Jouw terrein: Je ondersteunt initiatieven om de bewoning en de leefbaar-
heid in de sociale woonwijken te bevorderen. Je participeert mee in de ac-
ties ondernomen om de klantgerichtheid en de participatieve werking van 
De Vlashaard te bevorderen. Je bent tevens het centraal aanspreekpunt bij 
verhuisbewegingen van de huurders en voor opvolging van herstellingen in 
de woningen. Daarnaast assisteer je de directeur bij het optimaliseren van 
het digitaal huurders- en woningbestand van De Vlashaard.

Naar wie zijn wij op zoek: Je hebt minimum een bachelor sociaal werk of 
gelijkwaardig door ervaring. Je hebt ervaring of interesse op het vlak van 
wonen en huisvesting. Je bent sociaal voelend en team minded. Je bezit 
sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden. Je kan vlot over-
weg met MS-Office: Word, Excel, Powerpoint, …).

Wij bieden: Een boeiende gevarieerde job met eigen verantwoordelijkhe-
den. Een fulltime vaste tewerkstelling in Wevelgem. Aantrekkelijke verlo-
ning volgens Vlaamse overheidsbarema’s niveau B en diverse voordelen 
o.a. groeps- en hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques.

Interesse: Stuur uw sollicitatie en c.v. tot en met 3 juli 2020 naar 
De Vlashaard, Vanackerestraat 43 – 8560 Wevelgem t.a.v. Mevr. Chris 
Loosvelt – voorzitter of per mail naar: 
karel.maddens@devlashaard.be. 
Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij Dhr. Karel 
Maddens – directeur: 056/41.25.01 of per mail.

Vorige week publiceerde VDAB zijn schoolver-
latersrapport 2020.  De studie beantwoordt de 
belangrijke vraag naar de tewerkstellingskansen 
die de verschillende studierichtingen bieden en 
geldt ondertussen als een referentiewerk.

Door koppeling met gegevens van het departement 
onderwijs en Syntra worden alle schoolverlaters 
opgevolgd, dus ook degenen die zich niet bij VDAB 
inschrijven. Hierdoor wordt een zeer nauwkeurig 
totaalbeeld van de aansluiting onderwijs-arbeids-
markt verkregen. 

Dramatische cijfers
Na een gestage daling van de werkzoekenden 
tussen 2013 en 2018 stabiliseert het aantal in 2019. 
De groeivertraging van de economie, die in het 
tweede kwartaal van 2019 merkbaar was in de 
hele Europese Unie, was ook van invloed op de 
Vlaamse arbeidsmarkt.
Van alle mensen die de school verlieten, zijn er na 
één jaar nog 8,9% werkloos. De vertraagde econo-
mische conjunctuur had ook een negatieve impact 
op de groep. Voor mensen die  zonder diploma of 
getuigschrift de school verlaten, zijn de cijfers rond-
uit dramatisch. 9% van de schoolverlaters hadden 

geen diploma of getuigschrift. Van die groep blijft 
30,5% werkloos na één jaar.

STEM en zorg
Mannen kiezen nog altijd vaker voor STEM dan 
vrouwen. Hoe hoger het studieniveau, hoe groter 
ook het aandeel vrouwelijke STEM-schoolverlaters. 
Man of vrouw, een schoolverlater met een STEM- 
diploma vindt vlot zijn weg op de arbeidsmarkt. 
Ook schoolverlaters met een diploma in de zorg 
doen het goed. Vooral degenen met een diploma 
hoger onderwijs of diegene met een zorgdiploma 
voor specifieke doelgroepen (ouderen, leefgroepen, 
kinderen,...) vinden vlot hun weg op de arbeids-
markt.

Geen goed idee
Uit de resultaten blijkt opnieuw hoe belangrijk het 
behalen van een diploma is. Zeker in deze onzekere 
coronatijden is dat een belangrijke boodschap. 
De levens- en leeromstandigheden zijn momen-
teel verre van ideaal en dat doet jongeren al eens 
twijfelen aan het voortzetten van hun studies. 
Maar ongekwalificeerd de arbeidsmarkt betreden 
is echt geen goed idee. Bij schoolverlaters met een 
eindkwalificatie secundair onderwijs blijft 9,7% 

werkloos na een jaar. Bij schoolverlaters met een 
diploma hoger onderwijs bedraagt het percentage 
werkzoekenden nog slechts 3,1%.

Globaal geldt: hoe hoger het diploma, hoe lager 
het aandeel werkzoekenden. Maar zoals altijd zijn 
er uitzonderingen en nuances. Lees het volledige 
schoolverlatersrapport op vdab.be.

Diploma beste vooruitzicht
op een baan

Samen sterk voor werk
vdab.be

GOOSSENS bvba in OOSTKAMP is een 
4de generatiebedrijf gespecialiseerd in 
de productie en montage van keukens en 

kasten voor projectbouw en particuliere klanten. Een ultra moderne, geautomatiseerde 
fabricatie alsook ervaren mede werkers liggen aan de basis van een continue groei.
Ter opvolging zoeken wij een (m/v)

BACHELOR HOUTTECHNOLOGIE
werkvoorbereiding automatische productie (ref. 105 808)

De uitdaging: Je wordt verantwoordelijk voor de omzetting van de keukentekeningen 
naar de geautomatiseerde productie. Hiertoe vertaal je alle maten en parameters naar 
het keukenprogramma (Ardis) om vervolgens de link te leggen met de machinesturing 
(3Tech).

Profi el: • een goed inzicht in tekeningen en ontwerpen • hogere opleiding in houtbewer-
king/meubelmakerij • sterke interesse voor computergestuurde productie • de ambitie 
om autonoom de volledige productievoorbereiding te runnen • ervaring als tekenaar, 
werkvoorbereider of machinebedienaar is een pluspunt.

Aanbod: • een autonome job als spilfi guur tussen de tekenaars en de productie-
planning • een hypermodern machinepark • een gezond familiebedrijf in volle 

expansie • uitstekende loon- en arbeidsvoorwaarden.

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 

Goesting in de match 
van jouw leven? 
Goesting in de match 
van jouw leven? 

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

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?



De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralis-
tische stichting die de maatschappij ten goede wil veranderen 
en daarom investeert in inspirerende projecten en individuen. 
Eén van de projecten is het initiatief Boost dat getalenteerde en 
gemotiveerde jongeren, die opgroeien in een kwetsbaar milieu, 
wil ondersteunen zodat ze een diploma hoger onderwijs kunnen 
behalen, hun potentieel ten volle kunnen benutten en een rolmo-
del kunnen worden. Het initiatief bestaat al in verschillende steden 
in België en wordt nu ook gelanceerd in Oostende. 

Om de jongeren te begeleiden en een schakel te zijn tussen hen 
en de Stichting, zijn we op zoek naar een

jongerencoach (m/v) in Oostende 
(op zelfstandige basis)

De opdracht vraagt anderhalve dag per week vanaf september 
en bestaat uit verschillende luiken, waaronder: het zoeken naar 
potentiële jongeren; het zorgen voor de ondersteuning, opvolging 
en individuele coaching van de jongeren, het organiseren van 
groepsateliers; contacten met diverse stakeholders, bijdragen aan 
de visie van het project, organisatie van evenementen, ….Jouw 
werkterrein is Oostende, maar we verwachten je af en toe in Brus-
sel voor een bijeenkomst met het coördinerend team. Je hebt een 
bachelor of master diploma, hebt coachende vaardigheden, affini-
teit met de doelgroep, bent creatief, ondernemend, kan autonoom 
en in team werken, kent de diensten, scholen en onderwijsveld in 
Oostende en hebt er een netwerk uitgebouwd. 

Meer info over de opdracht via deze link https://www.kbs-frb.be/
nl/About-us/Vacancies/20200416AJ2 Solliciteren kan tot 10 juli 
door een mail te sturen naar demol.a@kbs-frb.be 

Zoekt voor de regio Vlaanderen een 10-tal

PROSPECTEURS - 
 VERTEGENWOORDIGERS 

(m/v/x)

We zoeken:
  Vertegenwoordigers (m/v/x) voor het bezoeken van zelfstandigen, KMO’s en vrije 

beroepen
  Dynamische en gemotiveerde personen met een goed en verzorgd voorkomen
  Communicatief
  Vlot taalgebruik
  Commerciële feeling
  Leeftijd van ondergeschikt belang
  In bezit van wagen
  Bereid zijn om af en toe ’s avonds te werken en 1 zaterdag per maand (1/2 dag) 

Wat hebben we u te bieden:
  Professionele opleiding en begeleiding
  Voltijdse betrekking met bediendecontract
  Aangename werksfeer
  Zeer goede toekomstperspectieven met doorgroeimogelijkheden
  Vaste sector in uw regio (straal 25 km)

Interesse? 
Mail dan uw uitgebreide CV met foto naar 

administratie@nsz.be t.a.v. de heer Rik Vervecken

• Communicatief ingesteld 
en klantvriendelijk?

• Energiek, verantwoordelijk 
en zelfstandig?

• Klaar om deel uit te maken 
 van ons succesverhaal?

GEZOCHT
ENERGIEKE 
UITBATERS
SERVICE STATIONS 

GENT
KUURNE
OOSTENDE

LUKOIL, één van ’s werelds grootste private energiegroepen 
met sterke groei ambities, is een ijzersterk en succesvol A-merk, 
met een uniek shopconcept en scherpe brandstofprijzen. 
Al 10 keer werden we verkozen tot beste merk vanwege ons 
sterk concept met dito prijsbeleid, klantvriendelijkheid, ruim 
assortiment en doordachte promoties. Ben jij die gedreven 
professional die er samen met ons kan voor zorgen dat klan-
ten ons binnenkort voor de 11de keer verkiezen tot beste 
merk?
Steeds met de smile klanten bedienen, en met plezier die 
extra mile gaan om nieuwe klanten te maken … zo pak jij 
het aan? Dan ben je dé kandidaat om na een degelijke 
interne opleiding en goed gecoacht, de leiding te nemen 
van één van onze 250 perfect uitgeruste, moderne service 
stations. 
Word het nieuw gezicht bij 
LUKOIL GENT, KUURNE of OOSTENDE 
en groei samen met ons.

SOLLICITEER METEEN VIA
WWW.LUKOIL.BE

E-COMMERCE MANAGER (ref. 113 009)

productbeheer, business development en procesoptimalisatie
De uitdaging: Na een korte introductie word je een interne spilfi guur in het beheer van de 
online business. Je zal nauw samenwerken met de customer service, de webmasters en de 
logistieke diensten. Je beheert en optimaliseert aldus het assortiment en de prijszetting, 
maar ook alle aanverwante systemen en processen. Hiertoe werk je dagelijks samen met de 
familiale bestuurders.

Profi el: • economisch master of gelijkwaardig met groeipotentieel (TEW, Handelsingenieur, 
…) • generalist met sterke interesse in online-handel en consumentengedrag • gefascineerd 
door IT-toepassingen op vlak van data-analyse en procesoptimalisering • bij voorkeur initiële 
ervaring in e-commerce, commerciële diensten en/of consultancy.

Aanbod: • een uitdagende functie als adjunct van de bedrijfsleiding • een job met directe 
impact op de operationele resultaten • een groeisector in volle beweging • een 

aantrekkelijk en uitgebreid productengamma • een vlakke organisatiestructuur
• een attractief en marktconform remuneratiepakket (te bespreken).

Mobistoxx is een dynamisch en sterk groeiend 
e-commerce bedrijf dat via zijn online shop o.a. 
meubelen en woonaccessoires aanbiedt. Voor 
verdere uitbreiding in Wervik zoeken wij een (m/v):

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

Technicus
voor het installeren en onderhouden van 
draadloze alarmsystemen en noodverlichting

• Kennis elektriciteit (minimum A3) • Goede arbeidsvoor-
waarden • Bediendecontract • Hospitalisatieverzekering
• Aanvullend pensioenplan • Incentives en premies
• Uitvoerige opleiding • Bedrijfscamionnette

Interesse? Stuur uw kandidatuur met cv en foto naar
info@securityalarmservice.be (t.a.v. de Personeelsdienst)

Om zijn verdere groei te bestendigen is Security Alarm Service 
Company S.P.R.L. momenteel op zoek naar een (m/v):

www.securityalarmservice.be

Provincie Antwerpen

info@securityalarmservice.be (t.a.v. de Personeelsdienst)

Open Thuis vzw is een sociale onderneming die 350 personen met een 
(vermoeden van) beperking en mensen uit diverse kansengroepen 
assisteert en ondersteunt om een zo zelfstandig mogelijk leven uit te bouwen in hun eigen woon-
omge ving. We gaan aan huis en helpen de nodige zorg en ondersteuning uit te bouwen en te coördineren. 
We hebben ook een groeiend aanbod op vlak van zeer laagdrempelige dagondersteuning.

Om onze woonwerking te versterken, 
zoeken we voor onmiddellijke indiensttreding een (m/v)

woonbegeleider ambulante en mobiele dienst
Die mobiele ondersteuning aanreikt aan volwassenen die zelfstandig wonen of bij/ in de buurt van hun 
netwerk/vrijwilligers.

Hij/zij 
- is bachelor in een sociale of paramedische afstudeerrichting
- heeft een grondige kennis van sociale wetgeving en sociale kaart 
- heeft bij voorkeur ervaring in het individueel begeleidingswerk en in het begeleiden van gezinnen 
- kan vlot contacten onderhouden met het sociaal en professioneel netwerk rond de cliënt
- is flexibel inzetbaar en is bereid om ook avondwerk en occasioneel ook weekendwerk te doen
- beschikt over een eigen wagen

Hij/zij kan rekenen op
een voltijdse job in een contract tot minstens 31.12.2021
loon op basis van het barema 319.01 met bijkomende extra legale voordelen
ploeg van enthousiaste collega’s

Stuur je motivatiebrief en cv voor 01.07.2020  naar bertina.houben@openthuis-limburg.be. 
Meer info nodig: bel 011/28.36.46. en vraag naar Bertina Houben.



De SUNWARD-groep (5000 personen, 1 miljard euro omzet wereldwijd) ontwerpt en 
produceert machines voor de bouw, openbare werken en landschapsarchitectuur: 
minigraafmachines, hydraulische graafmachines, schrankladers, booruitrustingen, 
rupskranen…Haar Europese dochteronderneming SUNWARD Europe Heavy Industry 
N.V, gevestigd in België (Beringen, Limburg), zorgt voor de verkoop, logistiek en after-
sales follow-up van alle SUNWARD-apparatuur via een dealernetwerk dat heel Europa 
bestrijkt.” 

We rekruteren voor ons hoofdkantoor in België (Beringen, Limburg):

Een commercieel administratief assistent
Onder leiding van de Customer Service en Supply Chain Manager biedt de Sales 
Administrative Assistant administratieve en operationele ondersteuning aan Sales 
Managers, Finance en HR-afdelingen:
•  Beheer dealersorders in het ERP, van orderontvangst tot machinelevering (facturatie)
•  Ondersteuning van dealers voor verschillende verzoeken: doorlooptijden van 

machines, documenten, prijzen ...
•  Zorg voor de ondersteuning van het verkoopteam: boeking van hotels / vluchten, 

diverse informatie…
•  Ondersteuning Finance & HR afdeling voor enkele specifieke taken.
• Niveau: Bachelor diploma of gelijkwaardig niveau dankzij opgedane ervaring
• Taalvaardigheid: Frans, Nederlands en Engels
•  Persoonlijke kwaliteiten: klanttevredenheid, beslissingsautonomie, goede 

communicator

Een ingenieur werkplaats
Onder leiding van de werkplaats- en servicemanager zal de werkplaatsingenieur 
voornamelijk verantwoordelijk zijn voor het repareren van machines, het aanbrengen 
van speciale opties / hulpstukken en zal hij toezicht houden op alle machine-
inspecties vóór levering.
•  Goede ervaring in bouw- of landbouwmachines of een andere zakelijke sector met 

een sterk technisch aspect
•  Ingenieursniveau of gelijkwaardig niveau dankzij opgedane ervaring
•  Ervaren met mechanica, elektro, hydraulica, schilderen, lassen
•  Taalvaardigheid: Nederlands en Engels
•  Persoonlijke kwaliteiten: klanttevredenheid, beslissingsautonomie, goede 

communicator

Contact : 
SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY. NV | Nijverheidspark 3, 3580 Beringen, Belgium

Contact HR Department: Mrs Xiaoru YE; yexr@sunward.cc | Tel.: +32(0)11.43.46.66

Deskundige groenonderhoud

www.nazareth.be/vacatures

Deskundige openbare werken

Solliciteer uiterlijk op 1 juli 2020 via www.nazareth.be/vacatures

Het lokaal bestuur Nazareth 
werft aan ...

Aanbod Contract onbepaalde duur – voltijds 38/38 – niveau B1-B3 –
boeiend en gevarieerd takenpakket – maaltijdcheques – fietsvergoeding –
hospitalisatieverzekering – interessante verlofregeling. Wervingsreserve 2 jaar.

Functie Je bent mee verantwoordelijk voor het beheer van werken op het open-
baar domein. Je behandelt zelfstandig van A tot Z de werken in eigen beheer en de 
kleinere werken van externe aannemers, met name: de nodige informatie opvragen 
en verzamelen, opmetingen maken, werken opvolgen, communiceren met alle 
partijen. Je geeft leiding aan 4 technisch medewerkers en beheert de dagelijkse 
planning van je team. 

Profiel Technische achtergrond en hands-onmentaliteit. Vertrouwd met heden-
daagse technieken in wegbeheer, gebruik van machines en werktuigen. Bachelordi-
ploma of minstens 4 jaar ervaring als leidinggevende in een technische omgeving.

Functie Je staat in voor de efficiënte uitvoering van de werken voor groenon-
derhoud en groenbeheer. Je bent verantwoordelijk voor de planning, controle en 
opvolging van de noodzakelijke werken, zowel in eigen beheer als uitgevoerd door 
derden. Bij uitbreiding voer je beleidsvoorbereidend werk uit in functie van het 
team Publiek domein, milieu en economie. Je geeft leiding aan 8 arbeiders en bent 
verantwoordelijk voor de dagelijkse werking en planning van je team. 

Profiel Achtergrond in groenonderhoud en vertrouwd met hedendaagse technie-
ken van groenbeheer, gebruik van machines en werktuigen. Bachelordiploma of 
minstens 4 jaar ervaring als leidinggevende in natuur, land- of tuinbouw.

va
ca

tu
re

Het lokaal bestuur Wijnegem gaat voor een duurzaam 
en leefbaar Wijnegem. Om mee werk te maken van 
kind- en seniorvriendelijke mobiliteit en kwalitatief 
wonen, zoeken we een

FUNCTIE: Je zorgt voor de beleidsvoorbereiding en 
de beleidsuitvoering van het gemeentelijk verkeers- en 
mobiliteitsbeleid. 
Inzake duurzaamheid heb je een duurzaamheidsreflex en werk je 
aan een duurzaam Wijnegem.

PROFIEL: Je bent houder van een bachelordiploma of een 
gelijkwaardig diploma. Een sterk pluspunt is dat je geslaagd 
bent voor de opleiding graduaat (HBO5) in de verkeerskunde of 
je bent bereid de opleiding succesvol af te ronden binnen de 4 
jaar. Je bijt je graag vast in  mobiliteitsvraagstukken en ontwikkelt 
een globale visie op lokale mobiliteit en op de verkeers- 
en vervoersproblemen. Bovendien wil je een strategisch 
duurzaamheidsbeleid uitbouwen.

KENNIS: Je hebt duidelijke interesse en bent bereid je 
bij te scholen in verkeerskunde (verkeersreglementen, 
voorschriften plaatsing verkeersborden, 
signalisatievoorschriften…) en in de wetgeving, 
reglementeringen en voorschriften i.v.m. mobiliteit en 
verkeer.

AANBOD: Voltijdse job - contract voor onbepaalde duur 
- brutomaandloon volgens schaal B1-B3 - min. 2.509,94 
euro - max. 4.229,18 euro (volgens jaren relevante ervaring) 
- maaltijdcheques - hospitalisatieverzekering - tweede 
pensioenpijler - fietsvergoeding of abonnement openbaar 
vervoer - flexibele werkuren - aantrekkelijke vakantieregeling.

SOLLICITEER UITERLIJK OP 24 AUGUSTUS 2020: 
Stuur je sollicitatiebrief per e-mail samen met je curriculum vitae, 
een kopie van je diploma en een uittreksel strafregister, uiterlijk 
op 24 augustus 2020 aan personeelsdienst@wijnegem.be. 
Alle info op www.wijnegem.be.

DESKUNDIGE MOBILITEIT EN DUURZAAMHEID

Voltijdse job - contract voor onbepaalde duur 

 

op 24 augustus 2020 aan personeelsdienst@wijnegem.be. 

Wij bieden voor alle functies: Een uitdagende en afwisselende job in statutair dienst verband 
• een correct salaris met de mogelijkheid om relevante privé-anciënniteit mee te nemen 
• maaltijdcheques, fi etsvergoeding en een hospitalisatieverzekering • een interessante 
verlofregeling.

Hoe solliciteren? Solliciteren doe je via www.ham.be/vacatures.
Je doet dit uiterlijk op 15 juli 2020.

Meer inlichtingen: Het volledige aanwervingsdossier (functiebeschrijving, weddenschaal, 
examenprogramma) vind je op onze gemeentelijke website (www.ham.be/vacatures) of 
kan je op aanvraag verkrijgen bij de personeelsdienst (013 61 10 31/32 of via e-mail 
personeelsdienst@ham.be).

Belangrijkste taken: Als medewerker van de dienst ICT word je ingeschakeld om het beheer 
van de ICT-infrastructuur te ondersteunen • Je bent vertrouwd met de oplossingen van 
Windows, Microsoft, VMWare, Veeam en Fortinet • Je doet het dagelijks beheer van pc’s, 
servers, storage, netwerken en beveiliging • Samen met je diensthoofd doe je aanbevelingen 
voor onderhoud en veranderings- en vernieuwingsprojecten • Je bent thuis in Microsoft 
oplossingen zoals Active Directory, GPO en cloud services zoals Azure en Microsoft 365 
• Je biedt ondersteuning aan collega’s bij het gebruik van hard- en software.

Profi el: Je beschikt over voldoende kennis van: • VMWare en VMWare View • Microsoft 
besturingssystemen (Win10, Server 2019, Exchange, SQL, …) • Netwerkonderdelen (switches, 
Vlans, access points, fi rewall, …) • Microsoft Offi ce pakketten en O365 of M365 • Je kan 
oplossingsgericht denken.

Voorwaarden: Je bezit een bachelor diploma uit een relevant studiegebied of je bent in 
het bezit van een minder relevant bachelor diploma in combinatie met voldoende werk-
ervaring op ICT-vlak • Je hebt minstens 5 jaar relevante en praktische beroepservaring 
• Je slaagt in een selectieprocedure.

DESKUNDIGE ICT
38/38 • statutair • B1-B3 • met aanleg werfreserve

De gemeente Ham is op zoek naar 
nieuw en bijzonder gemotiveerd 

talent om haar dienstverlening aan 
de burgers verder uit te bouwen.

Heb je zin om ervoor te gaan en ben 
je een gedreven iemand, een team-
speler, die graag initiatief neemt en 
mensen in beweging kan brengen, 

dan hebben wij een vacature voor jou: 



De Wiekslag vzw is een 
organisatie binnen de 
bijzondere jeugdzorg.

Meer informatie, 
functiebeschrijving, 

functieprofiel en 
sollicitatieadres op 

www.dewiekslag.be onder 
de rubriek vacatures.

De Wiekslag heeft de 
volgende vacature:

- BEGELEIDER (0,60 VTE) voor onze afdeling de Brug
Combinatie groepsbegeleiding binnen de werkvorm 
kleinschalige wooneenheid en contextbegeleiding aangevuld 
met CBAW begeleiding (autonoom wonen) 

- Indiensttreding: 3 augustus 

- Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur 

- Flexibele werktijden; avondwerk en werken op zaterdag

- Mee ingeschakeld in een permanentiesysteem 

- Plaats van tewerkstelling: Sint-Lambrechts-Herk

Bekijk onze vacatures: www.pxl.be/jobs

COÖRDINATOR  
GRADUAAT  

ACCOUNTING  
ADMINISTRATION

Hogeschool PXL  
heeft volgende vacature

Heb je een hart voor ouderen? Hou je van werken in een 
team? Heb je zin in een uitdagende job? Dan is werken in 
het Meunyckenhof iets voor jou! 

Wij wensen ons team te versterken met een (m/v):
 

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE
TREKKER VAN DE ZORG & PEOPLE COACH

WAT MOET JE DOEN?
•  Je vervult een brugfunctie tussen het algemeen zorgbeleid en de 

operationele doelstellingen. In samenspraak met de directie werk je een 
beleid uit voor jouw afdeling.

•  Je coacht medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling en groei zodat jullie 
allemaal samen het voor de bewoners én voor jullie zelf aangenaam maken.

WIE ZOEKEN WIJ?
•  Bachelor in de verpleegkunde , in het bezit of bereid tot het volgen van de 

kaderopleiding.
•  Leiddinggevend talent: open visie, een team aansturen en medewerkers 

begeleiden in hun professionele groei.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
•  Een voltijds bediendecontract.
•  Een goede balans tussen werk en privé. Slechts sporadisch avond- of 

weekend werk.  
•  Overname van relevante werkervaring.

INTERESSE OF NOOD AAN BIJKOMENDE INFO?
Stuur jouw brief + cv of vraag naar: Frank Vanneuville, Algemeen Directeur, 
Meunyckenplein 2, 8680 Koekelare  directie@meunyckenhof.be 

De uitgebreide jobomschrijving kan u ook vinden op jobat.be 

(Chef-) 
beenhouwers

(Assistent) 
winkelverantwoordelijke

Je verwerkt inkomende goederen tot 
consumenten porties en versnijdt 
runds- en varkensvlees. Je bereidt 

gerechten op onze traditionele manier 
en weekendwerk schrikt jou niet af.
 Ben jij de (chef-)beenhouwer die wij 

zoeken?
Competitieve verloning én bonussen!

Je bent verantwoordelijk voor de 
dagelijkse uitbating van de winkel. Je 
staat oa. in voor het coachen van jouw 
team, organisatie van het werk, het 

uitwerken van acties en inspringen 
waar nodig. Bovendien heb je reeds 
ervaring in de retail van voeding. 

Ben jij de (assistent) 
winkelverantwoordelijke die wij zoeken?

Stuur dan nu jouw CV met motivatie naar els.swinnen@orkari.be 
met de vermelding Het Nieuwsblad

Zwevegem - Menen - Vichte - Harelbeke - Kortrijk

werft aan!

Als diensthoofd financiën voor verschillende entiteiten binnen het bestuur van Maaseik – stad, 
OCMW en 2 autonome gemeentebedrijven ben je leidinggevende over de dienst financiën. 
Je organiseert de dienst en werkt concrete doelstellingen uit om vorm te geven aan organisa-
tiebeheersing. Je adviseert de financieel directeur inzake financieel beleid en effectiviteits- en 
efficiëntiewinsten zowel binnen de financiële dienst als op het niveau van de gehele orga-
nisatie. Je organiseert de inning van gemeentelijke belastingen en retributies. Je gaat in 
overleg met andere diensten met het oog op een vlotte samenwerking en goede gegevens-
uitwisseling.

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

Ons aanbod
Het voltijds bruto maandloon bedraagt minimum 3.170,07 euro en maximum 5.578,45 euro.

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

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

DIENSTHOOFD FINANCÏEN
Met aanleg van een wervingsreserve
Voltijds, statutair, A-niveau (A1a-A3a)

Stad Maaseik werft aan:



Werken voor Bierbeek: je talenten inzetten en 
elke dag het verschil maken voor de gemeente 
en haar inwoners!
In Bierbeek maken we werk van een modern 
personeelsbeleid en zorgen we voor een 
slagkrachtig personeelsbestand met ongeveer 
150 medewerkers, onderwijs incluis. In onze 
gemeente staan de ambtenaren ten dienste van 
de hele gemeente. Het is die betrokkenheid bij de 
lokale context, de wisselwerking met de inwoners, 
verenigingen, organisaties en de co-creatie met 
bestuurders die het beleid ten goede komt.

We vinden dat iedere inwoner recht heeft op een uitstekende dienstverlening die 
kwalitatief, klantgericht en toegankelijk is. We willen de komende jaren sterk inzetten 
op een dynamisch dienstverleningsconcept dat cruciaal is voor de realisatie van deze 
ambities. 

Wil je mee vorm geven aan het welzijn van alle Bierbekenaren  
en aan een duurzame ontwikkeling van onze mooie gemeente?

GEMEENTE BIERBEEK WERFT AAN
(met aanleg wervingsreserve van 3 jaar)

EEN VOLTIJDSE  
HOOFDBOEKHOUDER  
(B4-B5) in statutair verband

EEN VOLTIJDSE  
COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE   
(B1-B3) in contractueel verband

EEN VOLTIJDS  
DIENSTHOOFD OPENBARE WERKEN 
(B4-B5) in statutair verband
Hoofddoel van de functie
Als hoofdboekhouder van de gemeente en het OCMW sta je onder meer in voor 
de correcte verwerking van inkomende facturen en rekeninguittreksels, het verzor-
gen van de periodieke btw-aangiftes, het verwerken van de lonen, het opmaken 
van  vorderingen … Je ondersteunt vanuit jouw expertise de collega’s van de dienst 
 financiën en de andere diensten. Je werkt  mee aan het opmaken van het meer-
jarenplan en je vervangt de financieel directeur als deze afwezig is.
Als communicatieverantwoordelijke sta je onder meer in voor de redactie van de 
gemeentelijke website, het maandblad In&Uit en de berichtvoering via sociale media. 
Je bent pers verantwoordelijke en je ondersteunt de diensten van gemeente, OCMW 
en het cultuur centrum. Je bouwt mee aan de verdere digitale dienstverlening van 
de gemeente. Je zet in samenwerking met de andere medewerkers participatieve 
 projecten op. In het kader van de noodplanning ben je verantwoordelijk voor crisis-
communicatie.
Als diensthoofd Openbare Werken onderneem je acties om de werken te  
organiseren, ofwel in eigen beheer ofwel via een aanbesteding. Bij werken in eigen 
beheer sta je mee in voor het aansturen en begeleiden en ondersteunen van de  
uitvoerende medewerkers. Dit alles doe je op een kwaliteitsvolle wijze met oog 
op een optimale klantgerichtheid voor de burger. Je neemt een actieve beleids-
ondersteunende rol aan. Je legt de link tussen het beleid en de uitvoering en je zorgt 
voor een samenhangend lokaal beleid tussen de verschillende interne en externe 
partners. Als diensthoofd ben je lid van het gemeentelijk managementteam.

Kandidaten moeten:
1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten
3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis (kennis van het Nederlands op 

 minstens  niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor 
Talen vereist voor de vaardigheden lezen en luisteren en de kennis op minstens 
niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen voor 
de vaardigheden spreken en schrijven)

5. in het bezit zijn van een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger 
 onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs

6. voor hoofdboekhouder en voor diensthoofd Openbare Werken: minimaal  
4 jaren  relevante beroepservaring hebben

7. slagen voor de selectieprocedure (schriftelijke en mondelinge proef en een 
 psychotechnische proef voor hoofdboekhouder en een assessmentcenter voor 
 diensthoofd Openbare Werken)

Indiensttreding: oktober 2020

Kandidaturen: uiterlijk op 31 juli 2020 indienen bij het college van burgemeester 
en  schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek vergezeld van een uitgebreid cv, 
een kopie van het vereiste diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 
3 maanden oud).

Inlichtingen: personeelsdienst – 016 46 87 71 – personeel@bierbeek.be en op de 
website www.bierbeek.be (functiebeschrijving en selectieprocedure).

c

Directeur IGS Hofheide
Zin om de werking van een crematorium 
verder vorm te geven en te coördineren? 

Heb je een masterdiploma, vijf jaar leiding-
gevende ervaring op beleidsvlak en spreekt 

de sector je aan?  Lees dan snel verder. 

Onze organisatie
Van crematie en asbestemming tot de organisatie van een serene af-
scheidsplechtigheid en een gepaste catering. In ons crematorium staan 
we, met een team van 11 medewerkers, in voor de totale service bij een 
overlijden. We zorgen dat nabestaanden in alle rust en eenvoud op een 
persoonlijke manier afscheid kunnen nemen van een dierbare.

28 gemeenten van het arrondissement Leuven maken deel uit van deze 
intergemeentelijke samenwerking (IGS). Om onze werking verder uit te 
bouwen zijn we op zoek naar een nieuwe directeur.

Aanbod
Verloning gebeurt op basis van de salarisschaal A5a - A5b. Je bereikt 
niveau A5b na 9 jaar.
• Bruto-aanvangsloon A5a met 5 jaar ervaring: € 4.555,62
• Brutowedde A5b met 24 jaar anciënniteit: € 7.051,05

Naast een voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur in een dyna-
mische organisatie ontvang je ook tal van extra’s zoals maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering, eindejaarspremie, 2de pensioenpijler. Een 
wervingsreserve wordt aangelegd voor de duur van twee jaar.

Interesse? 
We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 6 juli 2020 via mail naar 
 brussel@searchselection.com.

Een geldige kandidatuur bevat je cv, motivatiebrief, kopie van diploma 
en een uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud).

Voor vragen omtrent de functie-inhoud kan je contact opnemen 
met de huidige directeur Jacques Roggen via 016 44 29 50 of 
jacques.roggen@hofheide.be. Voor vragen rond de selectieprocedure 
kan je terecht bij Annemie Meert, Search & Selection via 02 759 22 10 
of a.meert@searchselection.com.

IMPORTEX N.V., exclusief verdeler in België en in Groot-Hertogdom 
Luxemburg van NU-SWIFT blusapparaten, wenst zijn verkoopploeg te
versterken en zoekt een (m/v) 

ONDERHOUDSMONTEUR 
BLUSAPPARATEN
voor de provincie Limburg
Je functie:
Je bent verantwoordelijk voor het jaarlijkse onderhoud van brandblussers en 
brandpreventiemateriaal bij onze klanten, conform normen en regels.

Je taken:
• Je voert inspecties, onderhoud uit en adviseert klanten op het gebied van 
brandbeveiliging • Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de verkoop 
van brandpreventiemateriaal aan onze klanten.

Je profiel:
• Je hebt technische affiniteiten • Je bent in het bezit van een 

rijbewijs B • Je communiceert vlot en gemakkelijk met
klanten en bent commercieel aangelegd • Je bent serieus, 

ordelijk en nauwgezet • Je werkt graag zelfstandig en 
zoekt altijd naar oplossingen • Je bent fysiek resistent 
en je kan goed tegen stress.

Ons aanbod:
• Bediendecontract van 38 uur/week • Goede arbeids-
voorwaarden • Hospitalisatieverzekering • Aanvullend
pensioenplan • Vast salaris met premies • Gedegen 
interne training • Voertuig van de firma.

Interesse?
Stuur uw kandidatuur met foto naar
info@importex.be (t.a.v. de Personeelsdienst).

www.importex.be



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 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.

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

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

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

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

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

Het Stadsbestuur van Herk-de-Stad gaat over tot de spoedige aanwerving van een:

TECHNISCH ASSISTENT CHAUFFEUR-MACHINIST 
Niveau D1-D3 – voltijds – aanleg werfreserve 

Functie: • Onder leiding van de deskundige openbare werken sta je mee in voor een verzorgde 
en veilige infrastructuur, accommodatie en materieel voor de burgers en het personeel 
van de gemeente. • Je bestuurt de vrachtwagen met afzetsysteem of laadkraan en de graaf-
laadcombinatie. • Je voert diverse grondwerken uit, je legt rioolbuizen en sluit huizen aan op 
de riolering. • Je bent verantwoordelijk voor de levering en ophaling van materialen voor de 
technische en administratieve diensten. Je staat in voor het dagelijkse onderhoud van je 
eigen voertuig.

Profiel: • Je bent in het bezit van een rijbewijs CE. • Je hebt een goede fysieke conditie. • Je hebt 
ervaring met het onderhouden van voertuigen. • Je kan in teamverband samenwerken. • Je bent 
bereid om buiten de normale diensturen of in ongunstige weersomstandigheden te werken.

Aanbod: • Salarispakket op D-niveau. Tot 10 jaar relevante ervaring uit de privésector of als 
zelfstandige kan in aanmerking worden genomen • Uitgebreide en flexibele vakantieregeling, 
maaltijdcheques, fietsvergoeding, ...

Interesse? Stuur je motivatiebrief met uitgebreid cv en een kopie van je rijbewijs naar het 
College van burgemeester en schepenen, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad, mail naar 
secretariaat@herk-de-stad.be (vraag ontvangstbevestiging) of bezorg alles persoonlijk tegen 
afgiftebewijs. Je kan je kandidatuur indienen tot 8 juli 2020. Onvolledige kandidaturen worden 
niet aanvaard. 

Meer informatie over de functie-inhoud en het examenprogramma vind je op  
www.herk-de-stad.be/economie of bij de dienst personeel (013 78 09 56 - personeel@herk-de-stad.be)



IMPORTEX N.V., exclusief verdeler in België en in Groot-Hertogdom 
Luxemburg van NU-SWIFT blusapparaten, wenst zijn verkoopploeg te
versterken en zoekt een (m/v) 

ONDERHOUDSMONTEUR 
BLUSAPPARATEN
voor de provincie Oost-Vlaanderen
Je functie:
Je bent verantwoordelijk voor het jaarlijkse onderhoud van brandblussers en 
brandpreventiemateriaal bij onze klanten, conform normen en regels.

Je taken:
• Je voert inspecties, onderhoud uit en adviseert klanten op het gebied van 
brandbeveiliging • Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de verkoop 
van brandpreventiemateriaal aan onze klanten.

Je profiel:
• Je hebt technische affiniteiten • Je bent in het bezit van een 

rijbewijs B • Je communiceert vlot en gemakkelijk met
klanten en bent commercieel aangelegd • Je bent serieus, 

ordelijk en nauwgezet • Je werkt graag zelfstandig en 
zoekt altijd naar oplossingen • Je bent fysiek resistent 
en je kan goed tegen stress.

Ons aanbod:
• Bediendecontract van 38 uur/week • Goede arbeids-
voorwaarden • Hospitalisatieverzekering • Aanvullend
pensioenplan • Vast salaris met premies • Gedegen 
interne training • Voertuig van de firma.

Interesse?
Stuur uw kandidatuur met foto naar
info@importex.be (t.a.v. de Personeelsdienst).

www.importex.be

Building
successful teams

Goelen & Gaukema HR Partners, gevestigd in Vosselaar (bij Turnhout), is als hr-advies-
bureau sterk verankerd in de Kempen. Sinds 1994 bouwden we met heel wat lokale kmo’s 
en grotere ondernemingen, in zowel de pro� t, non-pro� t als openbare sector, een stabiele 
vertrouwensrelatie uit. Werving- en selectieprojecten, assessment & development centers, 
hr-projecten en coaching zijn onze specialisaties. Mee ondernemen met onze klanten daar 
staan we voor, zowel strategisch als praktisch. Steeds met de focus op kwaliteit: professioneel, 
grondig en geëngageerd. Om onze groei te versterken, verwelkomt ons team van 8 ervaren 
professionals graag een nieuwe collega (m/v): 

HR Business Developer
Limburg – Vlaams-Brabant – Antwerpen

INTERESSE?
Stuur je kandidatuur naar solliciteren@goelen.be. Voor meer info contacteer ons op 014 61 57 87. 
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Als HR Business Developer treed je in dialoog met hr-verantwoordelijken, zaakvoerders, 
leidinggevenden, … Je analyseert hun behoefte en kijkt waar onze hr-dienstverlening eventueel 
voor hen een meerwaarde kan betekenen. Als gesprekspartner op niveau representeer je onze 
kwaliteitsvolle en integere manier van werken. Via actieve netwerking en hedendaagse kanalen 
zoals LinkedIn, verbreed je jouw netwerk. Eenmaal een samenwerking op poten gezet is, 
nemen je collega-hr-consultants de uitvoering van de projecten voor hun rekening. Samen met 
hen hou je ook continu onze dienstverlening kritisch onder de loep. Je levert input vanuit het 
werkveld en bekijkt mee waar en hoe we onze dienstverlening verder kunnen � netunen.

Je komt in contact met erg diverse bedrijven, organisaties en mensen. Hierdoor biedt elke 
dag weer wat nieuws. We streven naar diepgaande langetermijnsamenwerkingen wat ook 
mee onze cultuur vormgeeft. Teamwork staat bij ons voorop. Veelvuldig overleg, ruimte voor 
eigen input en een no-nonsense, hands-on aanpak typeren onze manier van werken. Een sterk 
samenhorigheidsgevoel, ervaren professionals en een mature werkomgeving vormen dan weer 
de basis van onze cultuur en succes. Voor je inspanningen kan je uiteraard rekenen op een 
gebalanceerd vast verloningspakket. We streven naar een goede work-life balans en � levrij 
werken, zowel voltijds als deeltijds is bespreekbaar. 

Meer info op www.goelen.be/vacature/hr_business_developer

GESCHOOLD ARBEIDER(S)
VOOR GEMEENTE EN OCMW

SCHOONMA(A)K(ST)ER
VOOR GEMEENTE EN OCMW

INTERESSE: Stuur je motivatiebrief, vergezeld van het inschrijvingsformulier en een kopie van 
je diploma ten laatste op vrijdag 10 juli 2020 naar het college van burgemeester en schepenen, 
Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel. Tot en met die datum kun je ze ook mailen naar
odette.libotton@steenokkerzeel.be of afgeven bij de personeelsdienst. Enkel de 
volledige kandidaturen, met kopie van het diploma, worden aanvaard.

GEMEENTEGEMEENTE

MEER INFO IS OOK TERUG TE VINDEN OP
LINKEDIN: GEMEENTE STEENOKKERZEEL
TAAKOMSCHRIJVING, FUNCTIEVEREISTEN
EN INSCHRIJVINGSFORMULIER VIND JE OP

WWW.STEENOKKERZEEL.BE

TEWERKSTELLING IN CONTRACTUEEL VERBAND

NIVEAU D1-D3 – VOLTIJDSE PRESTATIES –
BRUTO AANVANGSWEDDE 1.929,61 MAAND (VOLTIJDS) -

(AANVANGSALARIS ZONDER DIENSTJAREN
BIJ VORIGE WERKGEVER(S)

 NIVEAU E1-E3 – HALF-, DEEL- OF VOLTIJDSE PRESTATIES –
BRUTO AANVANGSWEDDE 1.922,35 MAAND (VOLTIJDS) –

(AANVANGSALARIS ZONDER DIENSTJAREN
BIJ VORIGE WERKGEVER(S)

VOOR ONBEPAALDE DUUR
GEEN DIPLOMA VEREISTEN

JE HEBT KENNIS VAN DE NEDERLANDSE TAAL

GRAFMAKER / GESCHOOLD GROENARBEIDER BIJ GEMEENTE: Werken op een 
begraafplaats schrikt je niet af. Je staat respectvol en ingetogen in voor de begravingen.  Daarnaast 
sta je ook in voor het algemeen (groen)onderhoud. Je kan zowel zelfstandig als in team samenwerken.

Werken op zaterdag is geen probleem voor jou.

GESCHOOLD GROENARBEIDER BIJ DE GEMEENTE: Samen met je collega’s werk je mee 
aan de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen. Naast de typische onderhoudstaken zoals gras 
maaien, bomen en hagen snoeien en onkruid wieden, help je ook mee bij het aanleggen en vernieuwen van 
groene ruimtes in de gemeente.

KLUSJESMAN BIJ THUISZORGDIENSTEN VAN HET OCMW: De klusjesdienst van 
het OCMW heeft als doel om kleine werkzaamheden in en rond de woning uit te voeren, die ouderen en 
mindervaliden veelal niet (meer) zelf kunnen doen, en die deze hulp nodig hebben zodat zij zo lang mogelijk 
in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Het gaat om volgende klusjes: kleine onderhouds- of herstellingswerken aan een woning, waarvoor geen 
specifi eke stielkennis vereist is en die beperkt zijn in tijdsduur (kleine reparaties, schilderwerkjes, ontstoppen 
van dakgoten of afvoerpijpen, afwassen van muren en plafonds, opruimen van zolder of kelder,...)

onderhoud van een tuin (gazon maaien, snoeien, omspitten van kleine moestuin, haag scheren,...).

GEMEENTE TAKENPAKKET: Je staat in voor het onderhoud en reinigen van gemeentelijke gebouwen 
en infrastructuur.

OCMW TAKENPAKKET: Je staat in voor het normale wekelijkse onderhoud van de woning van de 
bejaarden en/of gezinnen die omwille van gezondheidsproblemen of bijzondere sociale omstandigheden zelf 
niet meer kunnen poetsen.

ZOWEL VOOR GEMEENTE ALS OCMW
TAKENPAKKET: Je dient de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften correct na te leven en toe te 
passen. Je hebt een degelijke kennis van onderhoudsmaterialen en -producten.

COMPETENTIES: Zin voor kwaliteit en nauwgezetheid volledige discretie  fl exibele werkuren 
hanteren in team kunnen werken maar ook zelfstandig.



ALL PROTEC
Brandbeveiliging - Brandblusapparaten

Interesse?
Stuur uw kandidatuur met cv en foto naar
info@all-protec.be (t.a.v. de Personeelsdienst)

We zoeken een (m/v)

ONDERHOUDSMONTEUR 
BLUSAPPARATEN
voor de provincie Oost-Vlaanderen
Je functie:
Je bent verantwoordelijk voor het jaarlijkse onderhoud van brand-
blussers en brandpreventiemateriaal bij onze klanten, conform
normen en regels.

Je taken:
• Je voert inspecties, onderhoud uit en adviseert klanten op het
gebied van brandbeveiliging • Daarnaast ben je ook verantwoordelijk 
voor de verkoop van brandpreventiemateriaal aan onze klanten.

Je profiel:
• Je hebt technische affiniteiten • Je bent in het bezit van een
rijbewijs B • Je communiceert vlot en gemakkelijk met klanten en
bent commercieel aangelegd • Je bent serieus, ordelijk en nauwgezet
• Je werkt graag zelfstandig en zoekt altijd naar oplossingen • Je bent 
fysiek resistent en je kan goed tegen stress.

Ons aanbod:
• Bediendecontract van 38 uur/week • Goede
arbeidsvoorwaarden • Hospitalisatieverzekering
• Aanvullendpensioenplan • Vast salaris met
premies • Gedegen interne training • Voertuig
van de firma.

Technisch tekenaar (ref. 8028)

Assistent Manager (ref. 8029)
met technische affi  niteit

Taken: Na de verkoop van een project neem jij het dossier in handen en 
doe je de nodige opvolging hiervoor. Je kan de projecten uittekenen
in 3D en 2D. Je geeft de orders door aan de productie en volgt dit 
op. Je doet de nodige voorbereidingen en controles om dit alles vlot
en nauwkeurig te laten verlopen. Indien je dit wenst kan je de nodige 
opmetingen ter plaatse doen. Je rapporteert aan de projectleider.

Profi el: Je hebt een sterk technisch inzicht en bent daarenboven erg 
nauwkeurig. Je bent bereid heel wat bij te leren over de gebruikte 
tekenpakketten, bij voorkeur heb je kennis van een tekenpakket. 
Daarnaast ben je ambitieus en wil je mee groeien met alitec.

Taken: Je gaat de zaakvoerder en zijn medewerkers administratief gaan 
ondersteunen. Je maakt off ertes op en doet de nodige voorbereidingen
voor de projecten. Je houdt ervan om je collega’s te ondersteunen en kan 
hiervoor wat technische kennis aanwenden.

Profi el: De woorden communicatief, dynamisch en leergierig zijn op jouw 
lijf geschreven. Je bent daarenboven erg nauwkeurig en administratief 
sterk. Een stevige portie technisch inzicht is ook mooi meegenomen.

Aanbod voor beide jobs: alitec is een groeiend bedrijf én een expert in zijn 
vakgebied. Ze bieden jou de nodige ondersteuning en interne opleiding
om te groeien in je functie. Ze bieden een competitief loonpakket, de toff e 
collega’s krijg je er bovenop.

Interesse? kato@aanwervingshuis.be
056 225 880 | Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk
Deze functies worden exclusief behandeld
door Aanwervingshuis.

Onze klant alitec is een ambitieus bedrijf uit 
Komen, die als ontwerper, producent en plaatser 
in staat is elke vorm van aluminiumbekleding 
op maat uit te voeren. Hun specialiteit is 
gevelbekleding, maar ook muurafdekkappen, 
lamellenwanden, polycarbonaatwanden, etc. 
hebben geen geheimen voor alitec. De grootste 
sterkte van alitec is hun oog voor detail, daar zit 
net het succes van een bouwproject in. Om hun 
groei verder te ondersteunen, zijn zij op zoek naar 
versterking (m/v):

Scan en solliciteer meteen!

WORD JIJ 
DEEL VAN 

#TEAMSINTJAN?
Scan en solliciteer meteen!

WORD JIJ 
DEEL VAN 

#TEAMSINTJAN?

Ontdek
onze vacatures
Dag en nacht voor het leven

Interesse? Neem dan zeker eens een kijkje op

jobs.azsintjan.be

 Projectleider technieken (A1a-A1b-A2a)

 Servicedeskmedewerker (C1-C2-C3)

 Dossierbeheerder personeels-
dienst (B1-B2-B3)

 Assistent-Kok (D1-D2-D3)

 Verpleegkundige consultatie
pediatrie

 Verpleegkundige cathlab

 Verpleegkundige geriatrie

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


