
1. MEER HYGIËNE
“Bedrijven zullen in het post-corona tijdperk meer 
aandacht besteden aan hygiëne. Dat staat vast”, 
oppert Tom Palmaerts van Trendwolves, dat zich 
specialiseert in trendwatching. Dat betekent onder 
meer het aanbieden van handgels of meer moge-
lijkheden om handen te wassen op kantoor. Ook de 
tablet of het toetsenbord aan de receptie van uw 

bedrijf, waar elke bezoeker zich eigenhandig mee 
registreert, heeft waarschijnlijk zijn beste tijd gehad.

2. SOCIAL DISTANCING  OP KANTOOR
Het klassieke landschapsbureau was al op retour. 
Maar in de toekomst is het een kwestie om colle-
ga’s meer ruimte te geven, zodat ze op voldoende 
afstand van elkaar zijn verwijderd. Of met tussen-
schotten. We zullen, volgens Palmaerts, ook meer 
gevoelig worden voor collega’s die ongezond zijn 
of ziek op het werk zitten. Was dat tot voor kort mis-
schien nog een heldendaad, dan is een zieke colle-
ga intussen onverantwoord en asociaal.

3. FLEXIBELERE UREN
Die afstandsregels spelen ook mee op weg naar je 
werk. “Wie gaat nog met volle zin tijdens de spits 
in een overvolle bus of tram zitten?”, vraagt Tom 
Palmaerts zich af. In lijn hiervan ziet hij een oplos-
sing in flexibele werkuren om de toeloop wat te 
spreiden. “Vergeet niet dat heel veel mensen de 
voorbije weken hun werkdag ook al helemaal zelf 
hebben ingepland. Dat bracht stress met zich mee, 
maar het resultaat was vaak wel dat ze intussen op 
flexibelere uren zijn gaan werken.”

4. CONTACTLOOS WERKEN
Het lijkt me een goed moment om cash geld te 
schrappen, vindt de trendwatcher. De coronacri-
sis heeft pinnen en vooral contactloos betalen 
een duwtje in de rug gegeven. “Ook apps zoals 
Payconiq varen hier wel bij”, vindt hij. Maar dat 
contactloze gaat verder. “Bij leveringen zal je je 
handtekening bijvoorbeeld digitaal kunnen plaat-
sen. Besteldiensten en e-shops zullen dit verder 
aanmoedigen, omdat het ook veiliger is voor hun 
personeel.”

5. MEER THUISWERK 
De voorbije weken stonden, met onder meer al die 
online meetings, in het teken van de grootste digi-
tale training ooit. “Thuiswerk zal toch blijven. Niet 
voor de hele werkweek zoals nu. Maar we hebben 
genoeg van de voordelen geproefd, zoals minder 
verplaatsingen, om het ingeburgerd te houden”, 
stelt hij. Voor de (middle-)managers die thuiswerk 
de voorbije weken met lange tanden hebben toe-
gelaten, heeft Palmaerts één boodschap. “De 
klassieke, controlerende micromanager gaat in de 
toekomst best op zoek naar een andere job.”

William Visterin

HET EINDE VAN DE MICROMANAGER

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

Post corona zal niets meer 

hetzelfde zijn, hoor je vaak. Maar 

wat betekent dat concreet voor 

je werk en kantoor? We zetten 

vijf voorspellingen op een rijtje.

5 voorspellingen voor 
het post corona-tijdperk

Ook in coronatijden zoekt 
De Lijn 120 techniekers
Aangepaste corona-dienstregeling of niet: dit jaar wil De Lijn nog 120 technici 

aanwerven. Maar de rijopleiding voor chauffeurs staat even ‘on hold’.

Wat technici betreft, gaat het heel breed, bevestigt 

Sonja Loos, woordvoerster bij De Lijn. “Van mecaniciens 

en elektronici die sleutelen aan onze bussen, over mon-

teurs die werken aan onze traminfrastructuur tot mede-

werkers die onze gebouwen onderhouden.”

Was er bij De Lijn niet eerder nood aan chauffeurs dan 

aan technici? “Beide”, aldus Loos. “Wat chauffeurs betreft, 

hebben wij het voorbije jaar al een serieuze inhaalbewe-

ten sluiten. Momenteel kunnen er dan ook geen chauf-

feurs starten met hun opleiding.”

Vandaar dat ze Bij De Lijn nu vooral focussen op func-

ties waarvoor ze wél meteen kunnen rekruteren. “Bij 

onze technische diensten hebben we nog heel veel 

mensen nodig. Daarvoor doen we beroep op virtuele 

sollicitaties.”

ANTWERPEN
Het rekruteren van technici is, volgens Loos, niet zo 

urgent dat ze met grote gaten zitten. “Maar wij willen 

natuurlijk vermijden dat die grote tekorten er komen”, 

stelt Loos, die ook wil benadrukken dat De Lijn meer 

en meer te maken krijgt met nieuwe technologieën 

zoals hybridebussen, elektrische bussen en nieuwe 

tramvoertuigen. “Wij zijn echt wel in beweging.” 

Momenteel heeft De Lijn 15 verschillende vacatu-

Antwerpen

Ook wanneer thuiswerken de norm is,
werkt Jobat graag mee aan jouw werkgeluk.

Ontdek onze complete thuiswerkgids

op Jobat.be/thuiswerk

Thuiswerken met 
(kleine) kinderen 
in huis?



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

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

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

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

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

Solliciteren kan tot en met uiterlijk maandag 4 mei 2020 door volgende documenten 
elektronisch via www.ccselect.be/vacatures te uploaden of via de post (Gemeente Aalter 
– p/a CC Select –Winkelom 83 B1b – 2240 Geel) te bezorgen: motivatiebrief, cv, kopie 
diploma, kopie rijbewijs en recent uittreksel uit het strafregister.

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

DESKUNDIGE COÖRDINATIE-
JURIDISCH MEDEWERKER
Aanleg wervingsreserve • voltijdse functie • graad B1-B3 • contract onbepaalde duur

Functie: • Je maakt deel uit van het team dat instaat voor de behandeling van de omgevings-
vergunning. • Als deskundige realiseer je een effi ciënte, doelgerichte en geïntegreerde 
vergunningsverlening. • Je staat in voor de behandeling van vergunnings aanvragen voor 
het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, het verkavelen van gronden en/
of de exploitatie van ingedeelde inrichtingen. • Samen met je 4 collega’s sta je in voor het 
onderzoek en de opvolging van klachten.

Profi el: • Je werkt goed plan- en procesmatig en functioneert in een omgeving van bindende 
(vergunnings)termijnen, je bent besluitvaardig, zelfstandig, dynamisch, samenwerkings-
gericht en beschikt over een gedegen vaktechnische achtergrond met ervaring in en kennis 
van de relevante regelgeving. 

Voorwaarden: Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een bachelordiploma of een 
daarmee gelijkgesteld diploma. Kandidaten voor de functie van omgevingsambtenaar die 
niet beschikken over een bachelordiploma worden toegelaten tot de selectieprocedure 
op voorwaarde dat ze slagen in de capaciteitstest (niveau bachelor). Beschikken over een 
relevante aantoonbare beroepservaring van minstens twee jaar. De kwaliteitseisen waaruit 
voldoende kennis blijkt en waarover de kandidaat gezamenlijk moet beschikken zijn: 
1° cursussen stedenbouw, ruimtelijke ordening of ruimtelijke planning, wat aangetoond 
wordt met het betrokken diploma of een relevante beroepservaring van minstens twee jaar 
/ 2° cursussen milieu, wat aangetoond wordt met het betrokken diploma of een relevante 
beroepservaring van minstens twee jaar.

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

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

Solliciteren kan tot en met uiterlijk maandag 4 mei 2020 door volgende documenten 
elektronisch via www.ccselect.be/vacatures te uploaden of via de post (Gemeente Aalter 
– p/a CC Select – Winkelom 83 B1b – 2240 Geel) te bezorgen: motivatiebrief, cv, kopie 
diploma, kopie rijbewijs en recent uittreksel uit het strafregister.

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

OMGEVINGSAMBTENAAR
Aanleg wervingsreserve • voltijdse functie • graad B1-B3 • contract onbepaalde duur

www.limburg.be/vacatures
#limburgbevacatures 

provincie Limburg
Universiteitslaan 1

BE-3500 Hasselt
limburg.be/vacatures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

directeur HRM 

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

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



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

Legal Counsel Intellectual Property
Ondernemende en communicatieve paralegal (3/5de tewerkstelling)

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

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

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

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

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

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

Er
ke

nn
ing

sn
um

m
er

 w
er

vin
g 

en
 se

lec
tie

 V
G 

20
6/

B-
BH

G 
B-

AA
04

.0
08

 W
.R

S.
98

 • 
lid

 va
n 

Fe
de

rg
on

ZWIJNAARDE

INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online.
VRAGEN? Contacteer Karen Hindriks op +32 3 217 21 60. 

General Manager
Hands-on en gedreven leider met een commerciële, financiële en operationele focus

Je functie: • Als General Manager ben je verantwoordelijk voor 
het beleid en de resultaten van de onderneming. In afstemming 
met de Groep maak je een strategisch plan op. Je houdt hierbij 
rekening met de nationale en internationale groeiambitie van het 
bedrijf, de beschikbare financiële middelen alsook met de 
huidige en toekomstige marktvereisten • In nauw overleg met de 
Productiemanager sta je in voor de optimalisering en controle 
van de productieprocessen en het energieverbruik, de normering, 
veiligheid & gezondheid en kwaliteit • Je bestendigt en exploiteert 
commerciële mogelijkheden op de nationale en internationale 
markt. Tevens exploreer je opportuniteiten op het gebied van 
productontwikkeling en zorg je voor de afstemming van het 
productaanbod op de noden van de markt • Je bent 
eindverantwoordelijk voor het personeelsbeleid binnen de 
onderneming en leidt rechtstreeks het verkoops- en 
administratief team dat bestaat uit 5 mensen. Samen met de 
Productiemanager ben je ook verantwoordelijk voor het 
productieteam, dat vandaag bestaat uit 16 medewerkers • Je 
neemt initiatief om de marketingstrategie van Floren uit te 
tekenen in samenspraak met de Marketingafdeling van de Groep

• Je functioneert optimaal in een bedrijfscultuur die getypeerd 
wordt door een sterke betrokkenheid, positieve ingesteldheid, 
no-nonsense stijl en engagement op lange termijn • Je 
rapporteert rechtstreeks aan de CEO van de Groep en neemt 
deel aan de bestuursvergaderingen.

Je profiel: • Je beschikt over een masterdiploma en kan terug- 
vallen op minimaal 10 jaar ervaring in een brede managementrol 
met P&L-verantwoordelijkheid. Dit bij voorkeur binnen een 
productiecontext, idealiter binnen de sector van bouwmaterialen 
• Je combineert visie met een pragmatische, hands-on aanpak 
en houdt ervan om actief betrokken te zijn op zowel commercieel, 
financieel als operationeel vlak • Je bent commercieel ingesteld 
en een ervaren onderhandelaar die in nauw contact staat met de 
markt en op zoek gaat naar nieuwe opportuniteiten • Je bent 
analytisch sterk onderlegd en hebt een goed financieel inzicht 
• Als peoplemanager sta je open voor de input van jouw team en 
ondersteun en coach je hen in hun verdere ontwikkeling • Je bent 
creatief, oplossingsgericht en positief ingesteld • Je bent 
Nederlandstalig en beheerst vlot het Frans en het Engels.

STEENBAKKERIJ FLOREN, gelegen te 
Brecht, is een Belgische fabrikant 
van gevelstenen. De steenbakkerij 
bestaat sedert 1896 en is het laatste 
decennium, onder leiding van 
Michel en Wauthier de Corswarem, 
uitgegroeid tot een waardevolle 
nichespeler in de markt. In 2019 
werd het bedrijf overgenomen door 
Michelmersh Brick Holdings PLC, 
een beursgenoteerde steenfabrikant 
uit het Verenigd Koninkrijk, die met 
deze overname zijn activiteiten naar 
Europa kon uitbreiden. Om de 
continuïteit van zijn activiteiten te 
garanderen en de verdere groei te 
kunnen realiseren, gaat Floren op 
zoek naar een (m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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Gezocht: m/v’s met wie het werkt 
Bilzen heeft iets apart. Eigenzinnig maar vastberaden. Hier bekijken we de dingen graag anders. We zijn niet de grootste. Ook niet de oudste of de 

chicste. We doen het op onze manier. Met passie, goesting en de ambitie om Bilzen elke dag opnieuw biesonder te maken. 
Daarom leggen we een WERVINGSRESERVE aan voor de functies van:

 Loon Een brutomaandloon (afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit) ), aangevuld met extralegale voordelen, 
tussen: - Expert: € 3.107,98 en € 5.149,14 euro - Deskundige: € 2.460,78 en € 4.146,34

Solliciteren kan uiterlijk tot 11 mei door je sollicitatiebrief, cv en een kopie van je diploma te versturen naar de stad Bilzen, 
t.a.v. Personeelsdienst, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen of via e-mail naar vacatures@bilzen.be. 
Raadpleeg de volledige functiekaarten op www.bilzen.be.

DESKUNDIGE GEBOUWEN 
(graad Bv) – voltijds – contractueel

 Profiel Je staat in voor het beheer en onderhoud van het stedelijk 
patrimonium. Je ondersteunt de dienst bij de organisatie, 
planning en uitvoering van uitbestede beheerswerken aan 
de stedelijke gebouwen en technische installaties en volgt 
projecten administratief en uitvoerend op. Je bent de eerste 
contactpersoon voor externe bouwpartners en je verleent 
technische ondersteuning aan collega-dossierbeheerders. 

 Diploma  Je bent in het bezit van een functiegericht bachelordiploma 
of een algemeen bachelordiploma met minstens 4 jaar 
relevante ervaring. 

EXPERT GEBOUWEN 
(graad Av) – voltijds – contractueel

 Profiel Vanuit je expertise werk je een actief beleid uit rond het 
stedelijk gebouwenpatrimonium. Je volgt complexe 
investeringsprojecten op van A-Z en bent hiervoor het 
aanspreekpunt binnen en buiten de organisatie. Je 
ondersteunt het bestuur en de stedelijke diensten door 
het geven van advies en analyses met als doel correct 
onderbouwde beleidsbeslissingen te realiseren.

 Diploma  Je bent in het bezit van een functiegericht masterdiploma 
of een algemeen masterdiploma met minstens 4 jaar 
relevante ervaring. 



Pelt is een mooie en zorgzame gemeente van bijna 33 000 inwoners in 
het noorden van Limburg die recent ontstaan is door de fusie tussen 
Neerpelt en Overpelt. Deze fusie zorgt voor een bijzondere dynamiek. 
Het gemeentebestuur heeft voor de komende jaren veel uitdagingen op 
verschillende vlakken. Om deze aan te gaan zijn we op zoek naar volgende 
gemotiveerde medewerker.

Interesse voor deze vacature?
Neem een kijkje op www.gemeentepelt.be/vacatures 
voor bijkomende informatie over de functie en de 
arbeidsvoorwaarden. Je kan er ook meteen solliciteren. 
Solliciteer is mogelijk tot uiterlijk 28 april 2020.

MEDEWERKER GIS
B1-B3 – voltijds – contractueel – aanleg wervingsreserve 
Je bent verantwoordelijk voor het opmaken, coördineren, evalueren  
en bijsturen van een visie omtrent het GIS. In het GIS wordt alles  
geïnventariseerd wat op het openbaar domein aanwezig is, van  
bushokjes, paaltjes, huizen tot ondergrondse leidingen en het  
gemeentelijk glasvezelnetwerk. Deze gegevens worden overzichtelijk 
en digitaal in kaart gebracht zodat interne en externe diensten ermee 
aan de slag kunnen. 
Je houdt de GIS-database up-to-date en vormt een onmisbare schakel 
in het proces van idee tot uitvoering door allerlei gegevens op het 
terrein visueel concreet in kaart te brengen.

Heusden-Zolder is een verfrissende en pittige cocktail. We zijn een groene gemeente,  
hebben een sterke band met ons mijnverleden en huizen een brede waaier aan  
verschillende nationaliteiten. Met deze troeven zetten we onszelf op de kaart. Om dit 
te versterken zoeken we een:

DESKUNDIGE ICT
M/V | VOLTIJDS | ONBEPAALDE DUUR
Het lokaal bestuur gaat over tot de aanwerving en de aanleg van een wervings-
reserve voor de duur van één jaar.

PROFIEL: als servicedeskmedewerker ben je uitermate klant- en 
oplossingsgericht ingesteld. Je communiceert vlot en overtuigt 
en motiveert je collega’s. Vanuit jouw analytische ingesteldheid 
ontwikkel je een visie op ICT en je komt hiervoor ook uit. Je ziet 
verbetermogelijkheden en neemt het initiatief om hiermee aan 
de slag te gaan. Je bouwt aan een netwerk met collega’s en 
externe organisaties.

OPLEIDING: je hebt een bachelordiploma (of daarmee  
gelijkgesteld) in één van de volgende vakgebieden: handels-
wetenschappen en bedrijfskunde, industriële wetenschappen 
en technologie en nautische wetenschappen.

LOON: een brutomaandloon tussen € 2.509,94 en € 4.229,18 
aangevuld met extralegale voor-
delen. Er wordt tot 15 jaar functie-
relevante beroepservaring gevali-
deerd.

DRUK JIJ OP DE RESETKNOP?

INTERESSE: stel je kandidaat voor 5 mei 2020 – Bezorg ons een  
sollicitatiebrief, CV en een kopie van het gevraagde diploma p/a 
college van burgemeester en schepenen, Heldenplein 1, 3550  
Heusden-Zolder | breng tegen ontvangstbewijs binnen bij het Team  
Personeel & HR na afspraak | mail naar sollicitatie@heusden-zolder.be.  
Meer info op www.heusden-zolder.be.

Lanaken is een groene gemeente met veel ongerepte 
natuur in het centrum van het Euregiogebied. De 
gemeente werkt intensief aan haar economische 
ontwikkeling, aangenaam wonen en toeristische 
promotie. Het centrum heeft een stedelijk karakter en 
er is een divers cultureel en sportaanbod. De gemeente 
Lanaken telt ongeveer 26.000 inwoners en onze 
280 medewerkers van gemeente en OCMW zorgen 
dagelijks voor een optimale dienstverlening. Om deze 
verder te ondersteunen, zijn wij op zoek naar:                                                      

 Interesse in een van deze jobs?
Stuur vóór 1 mei 2020 je motivatiebrief en cv naar College van burgemeester en 
schepenen, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken of mail naar personeelsdienst@lanaken.be. 
Geldige kandidaten worden uitgenodigd voor de selectietesten. 
Voor meer info over de functies, kijk op www.lanaken.be, mail naar  
personeelsdienst@lanaken.be of bel 089 73 07 46.

1 Technisch Assistent Klussen
• dienst onderhoud/afdeling ‘Mens’ • voltijds (38/38) •  onbepaalde duur • niveau D1-D3  
• indiensttreding voorzien op 01.07.2020

Technisch Beambten Afvalzorg (mobiele ploeg)
• dienst afvalzorg-magazijn/afdeling technische diensten • voltijds (38/38) •  onbepaalde duur  
• niveau E1-E3 • indiensttreding voorzien op 01.07.2020 • met aanleg van een werfreserve

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor het technisch en logistiek onderhoud van ontmoetings-
centra en sporthallen van de gemeente (kleine technische klussen, onderhoud ontkalkers, vervoer 
van materialen, enz.). • Samen met je collega’s bied je logistieke ondersteuning bij evenementen.

Profiel:  • Een diploma secundair onderwijs is niet nodig, maar je beschikt wel over de nodige 
technische vaardigheden. • Je kan zowel in team als zelfstandig werken en je bent stressbestendig.

Functie: • Samen met je collega’s ruim je zwerfvuil en sluikstorten op en ledig je de gemeentelijke 
vuilnisbakken met behulp van de afvalperswagen. • Sporadisch help je de collega’s van de ploeg 
‘wegenis-signalisatie’.

Profiel:  • Een diploma secundair onderwijs is niet nodig, maar je weet van aanpakken en bent niet 
vies van afval opruimen. • Je kan zowel in team als zelfstandig werken en je bent stressbestendig.

Aanbod voor beide functies: • Een gevarieerde job in een aangename sfeer. • Verloning volgens 
barema D1-D3 (min. € 1.890 - max. € 2.940 bruto) voor de functie van Technisch Assistent, E1-E3  
(min. € 1.880 - max. € 2.350 bruto) voor de functie van Technisch Beambte, aangevuld met 
maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering.

PROJECT MANAGER / BEDRIJFSLEIDER
constructie- en installatiebedrijf (ref. 123 901)

De uitdaging: Na een grondige introductie in de lopende projecten (Brussel, Waals-Brabant, 
Vlaanderen) zal je de leiding nemen over het constructie- en installatiebedrijf Dalla Valle nv 
(30 wkn): • opvolging van alle nieuwe projectaanvragen in aanbesteding en onderaanneming
• aansturing en opvolging van de lopende werven (3 projectleiders, eigen personeel en onder-
aannemers) • coördinatie van het intern studiebureau en het constructie-atelier • opvolging van 
aankoop, logistiek en materiaalvoorziening • commercieel relatiebeheer • fi nanciële follow-up 
en rapportage.

Profi el: • leidinggevend ingenieur met relevante ervaring in de leiding van bouwprojecten
• bij voorkeur vertrouwd met projecten in onderaanneming voor grote aannemersbedrijven
• de spirit van een KMO-bedrijfsleider met een veelzijdige, proactieve voortrekkersrol • drie-
talig (F/N/E) • affi niteit met beveiliging en vertrouwdheid met de openbare sector zijn extra 
pluspunten.

PROJECTINGENIEUR GEBOUWENBEVEILING
beveiligingsschrijnwerk (ref. 117 702)

De uitdaging: Na een grondige opleiding in de gespecialiseerde knowhow van Metal Quartz 
nv (technische specifi caties, normeringen, ….)  zal je de interne support voor de dealers-instal-
lateurs en het commercieel team verzorgen: • technische ondersteuning, adviesverlening en 
problem solving • offerte-opmaak en behandeling nieuwe aanvragen • instructies voor studie-
bureau en constructie-atelier • opvolging materiaalvoorziening, logistiek en leveringen.

Profi el: • ingenieur of gelijkwaardig met een sterk inzicht in bouwprojecten • bij voorkeur
ervaring in schrijnwerkerij (ramen, poorten, …) • communicatief en klantgericht • tweetalig N/F 
• kennis van tools voor projectopvolging is een pluspunt (Prince2, Itil, …).

Aanbod: • technisch uitdagende functies in een gespecialiseerd nichebedrijf • een dynami-
sche, no-nonsense bedrijfscultuur • een stabiel personeelsteam en een perspectiefvolle 

orderportefeuille • een solide werkgever met uitstekende reputatie en dito referenties 
• een marktconform remuneratiepakket of via managementvennootschap voor 

de project manager/bedrijfsleider.

De Belgische GROUP EURO DV (100 wkn, 16 mio 
omzet) is een gespecialiseerd marktleider in de 
fysische beveiliging van overheidsgebouwen en 
private bedrijven o.a. bankkantoren, gevange-
nissen, … Naast ontwerp, fabricatie en installatie
zijn wij tevens verdeler van de eigen merken Heinen, 
Metal Quartz en Bunkerkit.

In het kader van opvolging wegens pensionering wordt voor de vestigingen te PERUWELZ
overgegaan tot de aanwerving van (m/v)

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

www.eurodv.eu



100 medewerkersOudsbergen  

1. Op basis van een juiste diagnose herstellings- en onderhoudswerken uitvoeren aan vrachtwagens, 
bestelwagens en machines voor wegenbouw 

2. Plannen van onderhoud en herstellingen
3. Tijdig bestellen van onderdelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden
4. Beheren van de keuringen van rollend materieel en hijsmiddelen
5. Samenwerken met een onderhoudsteam van 4 collega’s en dit team verder uitbouwen

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Jo Frantzen op 089 30 55 05 of 0477 42 58 80 tijdens de  
kantooruren en op weekdagen tussen 19 en 20.00 u of op  
zaterdag tussen 11 en 13.00 u.

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

Aanwerving  exclusief  
begeleid door 

30 mio 

Competitief 
salarispakket 

Technisch 
uitdagende 
functie

1963

Korte  
communicatielijnen
in collegiale sfeer 

Gezond en 
ambitieus 
familiebedrijf

Hoogmartens is een gekend familiebedrijf en al meer dan 55 jaar gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud 
van weginfrastructuur. Dit gebeurt niet alleen in opdracht van overheden, maar ook voor de industrie, logistiek, 
petrochemie en retail. Het hart van Hoogmartens zijn haar toegewijde medewerkers. Dankzij hun ervaring en 
knowhow leveren we elke keer opnieuw topkwaliteit. Als allround wegenbouwer wil Hoogmartens deze troeven 
aanvullen met technologische vernieuwingen, een modern machinepark en uitbreidingen naar Nederland en 
Walllonië. Daarom zijn we op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste:  

www.hoogmartens.be

Onderhoudsmecanicien
    Functie en verantwoordelijkheden

    Wat heeft Hoogmartens u concreet te bieden?

    Gewenste kwalificaties

DOORGROEIMOGELIJKHEDEN TOT HOOFD ONDERHOUD

BA/A2 elektromechanica/
automechanica of 

gelijkwaardig

Basiskennis elektronica, 
mechanica, hydraulica, 

pneumatica

Ervaring als technieker voor 
wagenpark, machine- of  

(wegen)bouw, ... Organisa- 
torisch  
sterk 

Leergierig Hands-on

zoekt een (m/v)

BIBLIOTHECARIS - COÖRDINATOR 
CULTUUR EN TOERISME B1-B3

met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, in voltijds dienst-
verband (38/38 uur), met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 
Als ‘bibliothecaris - coördinator cultuur en toerisme’ heb je de leiding over de 
gemeentelijke bibliotheek en coördineer je de gemeentelijke cultuurdienst 
en de dienst toerisme. Je zorgt voor de nodige beleidsondersteuning, 
stimuleert de bibliotheek- en cultuurparticipatie bij de burger en verzekert 
een kwaliteitsvolle dienstverlening aan alle betrokken actoren.

PROFIEL
Je hebt een brede culturele interesse en een frisse en professionele kijk op de 
sector. Je sterke verantwoordelijkheidszin uit zich in probleemoplossend en 
resultaatgericht werk. Verder beschik je over organisatorisch en leidinggevend 
talent en hanteer je een vlotte en heldere communicatiestijl.

VERDERE INFORMATIE
Je bent titularis van een bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld. 
Schoolverlaters worden toegelaten tot de selectieprocedure mits voorlegging 
van een studiebewijs: het vereiste diploma dient voorgelegd te worden op 
het moment van indiensttreding. Een informatiebrochure met een uitgebreide 
functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, 
de selectieprocedure, e.d. kun je terugvinden op de website.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 
Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een recent uittreksel uit het strafregister en 
een kopie van je diploma aan de personeelsdienst uiterlijk op 7 mei 2020. 
Je verstuurt je schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft deze 
af tegen ontvangstbewijs aan de personeelsdienst, t.a.v. Lokaal 
bestuur Rijkevorsel, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt je 
kandidatuur ook per e-mail indienen.

03 340 00 13 (14)
job@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/vacatures

 

Meer    
info

zoekt een (m/v)

DESKUNDIGE GEBOUWEN B1-B3
DERDE OPROEP

met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, in voltijds dienst-
verband (38/38 uur), met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 
Als deskundige gebouwen sta je in voor de organisatie en coördinatie van het 
duurzaam onderhoud van het onroerend patrimonium van het lokaal bestuur. 
Je volgt de bouw- en renovatiewerken van nieuwe en bestaande gebouwen op. 
Je houdt toezicht op de werken en voert controles uit. Hiervoor werk je samen 
met collega’s en externe partners. Je gaat in overleg met en rapporteert aan 
het clusterhoofd grond.

PROFIEL
Je bent flexibel en organisatorisch ingesteld. Je gaat proactief en doelgericht 
te werk. Je formuleert de zaken zowel mondeling als schriftelijk op een 
heldere manier. Daarenboven ben je stressbestendig.

VERDERE INFORMATIE
Je bent titularis van een bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld. 
Schoolverlaters worden toegelaten tot de selectieprocedure mits voorlegging 
van een studiebewijs: het vereiste diploma dient voorgelegd te worden op 
het moment van indiensttreding. Een informatiebrochure met een uitgebreide 
functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, 
de selectieprocedure, e.d. kun je terugvinden op de website.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 
Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een recent uittreksel uit het strafregister en 
een kopie van je diploma aan de personeelsdienst uiterlijk op 7 mei 2020. 
Je verstuurt je schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft deze 
af tegen ontvangstbewijs aan de personeelsdienst, t.a.v. Lokaal 
bestuur Rijkevorsel, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt je 
kandidatuur ook per e-mail indienen.

03 340 00 13 (14)
job@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/vacatures

 

Meer    
info

Dankzij jouw 
commercieel talent 
bouw jij mee aan 
de toekomst van ASAP! 

Ben jij onze nieuwe:

Business Manager
Business Development   
Manager
Account Manager

ONTDEK
JOUW
ENJOY

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?



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.

REPAIR & REFURBISHING 
ENGINEER  
Met passie voor foutopsporing, kwaliteit en het leveren van service
De uitdaging: • Verantwoordelijk voor het reviseren, testen en herstellen van 
toestellen en componenten binnen het herstelcenter in Tessenderlo • Instaan voor 
het volgen van geijkte procedures zodat de herstelde producten voldoen aan de 
vooropgestelde technische vereisten • Herstellen van teruggestuurde instrumenten 
zodat ze opnieuw op de markt gebracht kunnen worden • Inpakken van 
instrumenten en monteren van onderhoudspakketten • Onderhouden en herstellen 
van instrumenten voor inhouse trainingsdoeleinden • Up-to-date houden van 
procedures en documenten • Telefonische support voor de fi eld service engineers 
en per uitzondering assisteren op locatie 

De perfecte match: • Bachelordiploma in elektromechanica of elektronica/ICT of 
gelijkwaardig • Een eerste ervaring in een gelijkaardige functie is een plus • Goede 
kennis van Nederlands en Engels • Accurate, analytische en probleemoplossende 
instelling • Service minded en klantgericht

Het aanbod: • Een uitdagende positie in een internationale omgeving • Een 
uitgebreid salarispakket • Op termijn doorgroeimogelijkheden op basis van jouw 
interesse en ambities

De kennismaking
Tosoh Europe maakt deel uit van de 
Tosoh groep, met hoofdkantoor in 
Tokyo, Japan. Wereldwijd bevat de 
groep 130 bedrijven en stelt men 
meer dan 12.000 gemotiveerde 
werknemers tewerk. Tosoh Europe 
heeft technologisch leiderschap 
bereikt in de diagnostische markten 
dankzij hun grondige kennis van 
de groeiende klinische vraag naar 
snellere en meer precieze diagnoses. 
Ze focussen op diagnostische 
domeinen zoals immunochemie, 
HPLC-gebaseerde diabetesdiagnose, 
thalassemiescreenings en moleculaire 
biologie. Deze zelf ontwikkelde en 
hoogtechnologische diagnostische 
systemen worden verkocht en 
verdeeld via de verschillende 
verkoopkantoren binnen Europa. Om 
het team in het Belgische hoofdkantoor 
in Tessenderlo te versterken, zoeken 
we een:
 www.tosoh.com

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
Ebema nv uit Zutendaal is een producent 
van hoogwaardige betonproducten die 
geperst of gegoten worden. Van klinker 
over megategel tot maatwerk is het 
motto ‘creativity makes the difference’. 
Sinds haar oprichting in 1946 kent Ebema 
een permanente groei. Momenteel 
stelt het bedrijf meer dan 220 mensen 
tewerk en deze ploeg van competente 
medewerkers realiseert een jaarlijkse 
omzet van bijna 50 miljoen euro. Ebema 
maakt buitenruimtes beter, gezelliger, 
slimmer, veiliger, mooier, groener, sterker, 
… Hiervoor bedenken en ontwikkelen we 
hoogtechnologische betonoplossingen 
voor bedrijven, overheden én 
particulieren. Zin om mee nieuwe trends 
te zetten? In een inspirerende omgeving 
die initiatief en creativiteit stimuleert? 
Maak ruimte in je agenda en solliciteer.

 www.ebema.be

COÖRDINATOR PRODUCTIE  
Met oog voor mens en machine

De uitdaging: • Samen met de productie-ingenieurs de productieactiviteiten coördineren en opvol-
gen • Mee aansturen en motiveren van de productiemedewerkers in een sterk geautomatiseerde 
en procesmatige omgeving • Inzicht verwerven in de productie-installaties met oog op procesver-
betering • Fungeren als aanspreekpunt voor de onderhoudsafdeling qua planning • Ondersteu-
ning bieden bij technische problemen en ze nauwgezet opvolgen • Overlegmomenten met alle 
productiemedewerkers organiseren • Waken over de correcte toepassing van veiligheidsprocedures 
en preventieve maatregelen nemen om de veiligheid te garanderen • Opleidingen en bijscholingen 
organiseren • Rapporteren aan de productie-ingenieurs 

De perfecte match: • Bachelor in elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring • Enkele 
jaren ervaring in een productie-omgeving • Talent om het beste in mensen naar boven te halen 
• Praktisch aangelegd, oplossingsgericht en zin voor initiatief • Enthousiaste teamspeler die 
werkvreugde en samenwerking stimuleert • Zelfstandige werker met grote verantwoordelijkheidszin  
• Thuis in een cultuur die streeft naar uitmuntendheid

Het aanbod: • Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en op termijn doorgroei-
mogelijkheden in een modern en innovatief bedrijf • Ruimte om mee te ontwikkelen in deze sterk 
groeiende en stabiele kmo met familiale sfeer • Je wordt lid van de Ebema-family en werkt bij de 
winnaar van de VOKA HR Award • Aantrekkelijk remuneratiepakket inclusief extralegale voordelen

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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.

Ook wanneer thuiswerken de norm is,
werkt Jobat graag mee aan jouw werkgeluk.

Ontdek onze complete thuiswerkgids

op Jobat.be/thuiswerk

Thuiswerken met 
(kleine) kinderen 
in huis?



VACATURES WWW.BEERNEM.BE

3 BEGELEIDERS BUITEN- 
SCHOOLSE KINDEROPVANG
Gemeentebestuur Beernem zoekt 
3 deeltijdse kinderbegeleid(st)ers voor de 
buitenschoolse kinderopvang. Je bezorgt 
kinderen uit het lager en kleuteronderwijs 
een fijne tijd voor en/of na de schooluren, 
op woensdagnamiddagen en op 
vakantiedagen.

Je loon en extralegale voordelen
• Contract van onbepaalde duur van 20 uur per week.
• Weddeschaal C1-C3: min. € 1.062,19 bruto per maand. 

Weddeschaal D1-D3: min. € 1.043,09 bruto per maand. 
De weddeschaal (C of D) is afhankelijk van het opleidingsniveau.

• Maaltijdcheques, fietsvergoeding en hospitalisatieverzekering.

Interesse? Solliciteren kan bij voorkeur via het e-loket op  
www.beernem.be (klik op ‘sollicitatie vacature ...’) of per 
aangetekende brief (met cv, motivatiebrief en een kopie van 
het gevraagde diploma) gericht aan burgemeester Jos Sypré, 
Bloemendalestraat 112, 8730 Beernem.

Dien je kandidatuur uiterlijk op woensdag 6 mei 2020 in. 
De selecties staan gepland op zaterdag 16 mei 2020.

Meer info over de functiebeschrijving, arbeidsvoorwaarden en 
selectieprocedure: www.beernem.be of bij de personeelsdienst, 
personeelsdienst@beernem.be, 050 28 91 29.

vacatures .zorgbedr i j fmeet jes land .bevacatures .zorgbedr i j fmeet jes land .be

Zorgkundige  
Verpleegkundige 
Hoofdverpleegkundige 

 

 
Contracten onbepaalde duur
 

Vragen?
solliciteren@zorgbedrijfmeetjesland.be

09 210 30 70

De betekenis van je leven ligt in
het verschil dat je maakt in het
leven van anderen. 
 
Maak bij ons het verschil als: 
 

Ook voor
laatstejaarsstudenten! 

 

Meer info: 
www.oudsbergen.be/vacatures

Maak Oudsbergen mee
Kom jij ons team versterken?

• 2 informatiebeheerders
• coördinator schoonmaak
• clustercoördinator mens
• clustercoördinator ruimte

ASSISTENT PLOEGLEIDER
VERPAKKING (ref. 123 204C)

De uitdaging: Als halverantwoordelijke volg je meerdere verpakkingslijnen op: • je stelt de
machines in en analyseert de technische storingen • tevens geef je instructies aan de collega’s-
operatoren • je staat in voor de voortgangscontrole en bewaakt de rendementen.

Profi el: • TSO- of ASO-opleiding • sterk technisch-praktisch inzicht • leidinggevende aanleg
• bereid te werken in 2-ploegenstelsel of in de vaste nacht.

OPERATOR VERPAKKING (ref. 123 203C)

De uitdaging: • je wordt procesverantwoordelijke voor een aantal ovenlijnen in de productie 
• je stelt de machines in • je volgt de productieprocessen op en ondersteunt de collega’s-
operatoren.

Profi el: • TSO- of ASO-opleiding • sterk praktisch inzicht en redeneervermogen • leiding-
gevende aanleg • bereid te werken in 2-ploegenstelsel of in de vaste nacht.

Aanbod: • veelzijdige functies met een ruime autonomie • een mensgerichte organi-
satie: o.a. een grondige opleiding, teamcoaching, … • een KMO-spirit met korte 

communicatie kanalen • continue investeringen in een ultramodern en sterk
geautomatiseerd productie  apparaat • aantrekkelijke, marktconforme 

loonvoorwaarden. 

Mulder Natural Foods nv, met hoofdzetel in ROESELARE, is 
een ultramodern productiebedrijf en gekend als een Europese 
marktleider in private label ontbijtgranen (250 werknemers). 
Dankzij een continue productontwikkeling kennen wij een 
sterke groei en wensen wij ons team te versterken met (m/v)

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

WAARDERING OP JE WERK GEEFT JE
ZELFVERTROUWEN

EEN BOOST

Tijd om hoger te mikken?
Soms moet je er gewoon voor gaan.


