
De impact van de coronacrisis 

is niet alleen gigantisch op 

de economie, maar in veel 

gevallen ook op jouw job.

Al zijn er manieren, zowel voor 

jongeren als werkenden met 

enkele jaren op de teller, om 

die impact te beperken.

5 carrièretips
tijdens of na corona

1. WERKLOOSHEID GEEN RAMP
Zowat 1,3 miljoen tijdelijke werklozen zijn er bijgeko-
men naar aanleiding van de coronacrisis. De vraag 
is hoeveel daarvan ‘echte’ werklozen worden. 
100.000 is een aantal dat her en der opduikt, in elk 
geval zal het op een jaar tijd de grootste toename 
zijn sinds WO II. “Toch is werkloosheid op zich niet 

3. COMBINEER SPECIALITEITEN
(EN JOBS)
1+1= 3, zo luidt het cliché. In die zin kan het interes-
sant zijn om op de arbeidsmarkt meerdere speciali-
teiten te combineren. Bijvoorbeeld: je kan goed zijn 
in een eerder technische materie, zoals IT of eco-
nomie, in combinatie met communicatie skills. Ve-
len hanteren naast hun hoofdberoep bijvoorbeeld 
ook een bijberoep. “In functie van risicospreiding 
en inzetbaarheid, is zo’n tweede job vaak een goed 
idee.”

4. VERNIEUW JE NETWERK
Veel nieuwe jobs komen voort uit je netwerk, daar-
om is het cruciaal om dat regelmatig te vernieuwen 
en erin te investeren. “In de praktijk blijkt je be-
staande netwerk net een hinderpaal om van werk 
te veranderen”, weet Denys. Al werpt netwerken 
doorgaans pas op termijn zijn vruchten af. “Zeker in 
het begin van je loopbaan, is het meer geven aan 
dan krijgen van je netwerk.” 

5. STEL COMPETENTIES IN VRAAG
Hoe vroeger in je loopbaan je competenties ver-
werft, hoe beter. “Verworven competenties vormen 
de basis van nieuwe”, stelt hij. Tegelijk is het aan-
gewezen om regelmatig je eigen competenties in 
vraag te stellen. “Denk aan een Plan B: stel dat je 
job verdwijnt, wat ga je dan doen.” 
Maar ook dat laatste is dus geen ramp. “Als je een 
tijdje zonder werk zit, raad ik meestal drie zaken 
aan om te doen: je competenties bijschaven, vrij-
willigerswerk doen of een wereldreis maken. Die 
eerste twee acties zijn vandaag perfect mogelijk, 
maar die wereldreis zal toch vooral virtueel moeten 
gebeuren.”

William Visterin

HOU JE JOB IN DE LIFT

zo’n probleem. Wat wel een probleem is, is lang-
durige werkloosheid”, merkt Jan Denys, arbeids-
marktdeskundige bij Randstad op. Daarom raadt 
hij die (tijdelijke) werklozen aan om bij te blijven, en 
bijvoorbeeld een online opleiding te volgen.

2. DIPLOMA MAAKT VERSCHIL
Volgens de laatste schoolverlatersstudie van de 
VDAB had slechts 3 à 4 procent van de afgestu-
deerde masters één jaar na afstuderen nog geen 
job. Bij de professionele bachelors ligt dat (gunstige) 
percentage overigens in dezelfde lijn. Maar bij de 
starters zonder diploma had een jaar later 27 pro-
cent nog geen job. “Bij economische crisissen zoals 
de financiële crisis, en nu dus de coronacrisis, zie je 
dat schoolverlaters het altijd moeilijker hebben om 
aan de bak te komen. Maar een diploma maakt een 
groot verschil. Bij geschoolde technische profielen, 
zoals ingenieurs, denk ik bijvoorbeeld dat het effect 
van corona eerder beperkt zal zijn”, stelt Denys.

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

Corona heeft impact op je loon
Ook op vlak van verloning voor werkenden laat de coronacrisis sporen na. 

Van beloofde loonsverhogingen die niet doorgaan tot extra premies voor 

medewerkers die komen werken.

Dat alles blijkt uit onderzoek van HR-expert Hudson, met 

vestigingen in onder meer Brussel, Antwerpen en Hasselt, 

bij 144 Belgische organisaties. 

Uit hun rondvraag blijkt onder meer dat één bedrijf op vijf 

aangeeft een extra premie te zullen uitbetalen aan die 

werknemers die aan het werk blijven. Vaak om de ver-

hoogde workload en het hogere besmettingsrisico te 

compenseren. In de meeste gevallen wordt zo'n premie 

eerder aan de meer operationele werknemers aangebo-

den, die niet van thuis uit kunnen werken.

Voor de werknemers die wel nog steeds ter plaatse ko-

men werken, geeft 62 procent van de bedrijven aan dat 

veel van hen bang zijn om te komen werken. 70 pro-

cent van de bevraagde werkgevers merkt een stijging 

van het aantal werknemers in ziekteverlof sinds de uit-

braak van corona in België. En bijna de helft geeft aan 

dat die bijkomende afwezigheden de zaken nog extra 

bemoeilijken.

LOONSVERHOGINGEN
Ook loonsverhogingen staan onder druk. Zo  weet 17 

procent van de bedrijven niet of de geplande loons-

verhogingen dit jaar zullen doorgaan. 15 procent geeft 

aan dat deze  slechts gedeeltelijk zullen kunnen door-

gaan, en bijna evenveel zal helemaal geen loonsver-

hogingen geven.

Ook sommige directieleden zullen, volgens Hudson, 

impact van het coronavirus ondervinden. Zo verlaagt 

30 procent van de bedrijven de managementvergoe-

ding van de directie. In de meeste gevallen gaat het 

over een daling van de vergoeding met een vijfde.

 (WiVi)



WINVEST Holding nv
Een innoverende, progressieve, en sterk groeiende Antwerpse 

vastgoedinvesteerder zoekt voor regio Antwerpen

SCHRIJNWERKER/TIMMERMAN 
Je bent ondernemend, leergierig, creatief en hout en 

schrijnwerkerij is jouw passie...

Functie
•  Je werkt op zelfstandige wijze.
•  Je werkt voor een projectleider op één van onze werven in Antwerpen (start 

om 7u)
•  Je beheert jouw materiaal.
•  Je plaatst deuren, keukens, plinten, houten vloeren, enz.
•  Je maakt ingemaakte kasten.
•  Je bestelt het hout, en laat het rechtstreeks leveren op de werven.
•  Je werkt efficiënt.
•  We beschikken over een eigen atelier, waar je de nodige 

voorbereidingswerken kan doen.
•  Je werkt als een zelfstandige ondernemer, maar binnen eenzelfde groep. 
•  Jouw klanten zijn onze eigen projectleiders!

Profiel
•  Je beheerst de Nederlandse taal, een woordje Frans/Engels is een pluspunt.
•  Je bent loyaal, flexibel. 
•  Enthousiaste persoonlijkheid die van aanpakken weet. 
•  Inzicht & nauwkeurigheid zijn noodzakelijk om bestellingen correct te 

verwerken. 
•  Je bent in het bezit van min. rijbewijs B.

Aanbod
•  Financiële zekerheid in een kapitaalkrachtige groep.

Interesse? 
Join the CLUB door ons uw motivatiebrief en CV naar  
beheer@winvest-holding.com te sturen.  
Meer info over onze realisaties vindt u op www.made.estate.

1 communicatieverantwoordelijke gemeente 
en 

1 communicatie- en  participatiedeskundige 
EGTS - Grenspark Groot Saeftinghe

(m/v/x) niveau B1/B3 - voltijds contractueel

Gemeente  
Sint-Gillis-Waas zoekt:

Ben je gebeten door communicatie en heb je een bachelor of gelijkwaardig 
diploma bij voorkeur in het domein communicatie? Dan zijn we op zoek naar jou!

Dit ga je doen voor de gemeente: Je organiseert en coördineert het gemeentelijk 
communicatiebeleid, zowel intern als extern. Met passie werk je mee aan het 
gemeentelijk infoblad, sociale media, brochures en vele andere boeiende 
projecten. Bij ons laat je je creativiteit de vrije loop en krijg je de kans om onze 
medewerkers en inwoners correct te informeren.

Dit ga je doen voor EGTS: Je organiseert en coördineert het grens- en
projectoverschrijdend communicatiebeleid binnen EGTS Linieland van Waas en 
Hulst. Jouw focus ligt op de ontwikkeling van het Grenspark Groot Saeftinghe. 
Je voert beleids-, expert- en projectwerk uit op het vlak van communicatie en 
participatie. Je bewaakt de externe en interne communicatie.

Dit krijg je: 
• contract onbepaalde duur;
• 32 vakantiedagen en een glijdend werkrooster;
• boeiende en gevarieerde werkomgeving;
• alle relevante ervaring telt mee voor het salaris, de niet-relevante ervaring 

voor maximaal 8 jaar;
• ruime opleidings- en ontwikkelingskansen;
• maaltijdcheques van 7 euro;
• bijkomende extralegale voordelen zoals fietsvergoeding,  

hospitalisatieverzekering en abonnement openbaar vervoer.

Interesse? Meer info via Personeel: 03 727 17 00, personeel@sint-gillis-waas.be of 
www.sint-gillis-waas.be/vacatures

Ben jij enthousiast? Je kandidatuur dien je uitsluitend in via  www.jobsolutions.be/
register/5506. Je voegt hierbij je CV en kopie van het gevraagde diploma.  
Solliciteren kan tot en met woensdag 6 mei 2020.

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

INTERESSE? STEL U ZEKER KANDIDAAT! De inschrijvingsbundel met cv, een 
uittreksel uit het strafregister, kan u indienen via post of tegen ontvangstbewijs: 
Gemeentebestuur Hulshout, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout. 
Inschrijvingen worden ten laatste verwacht op 20 mei 2020. 
Datum van het examen wordt later bepaald.
Voor meer informatie: personeel@hulshout.be of 014 750 100.

Wij zijn op zoek naar volgende m/v/x:

VOORWAARDEN EN AANBOD FUNCTIES B1-B3

Uw profiel: U bent houder van een diploma hoger onderwijs van het korte type 
of gelijkwaardig. U bent een gedreven en zelfstandige persoon die weet van 
aanpakken.

Aanbod: Contractuele aanstelling van onbepaalde duur + aanleg van werfreserve, 
een bruto geïndexeerde jaarwedde: € 29.529,37 (0 dienstjaren, schaal B1). 
Bijkomende voordelen zijn opgesomd in de inschrijvingsbundel.

VOORWAARDEN EN AANBOD FUNCTIE C4-C5

Uw profiel: U bent houder van minimaal een diploma secundair onderwijs. U kan 
een dienst coachen en bent zeer klantvriendelijk. 

Aanbod: Contractuele aanstelling van onbepaalde duur + aanleg van werfreserve, 
een bruto geïndexeerde jaarwedde: € 31.662,99 (0 dienstjaren, schaal C4). 
Bijkomende voordelen zijn opgesomd in de inschrijvingsbundel.

1 PROJECTDESKUNDIGE OMGEVINGSPROJECTEN
voltijds • niveau B1-B3 • contractueel • aanleg werfreserve

1 COÖRDINATOR VRIJETIJDS- EN EVENEMENTENLOKET 
voltijds • niveau B1-B3 • contractueel • aanleg werfreserve

1 DESKUNDIGE PREVENTIE EN VEILIGHEID
voltijds • niveau B1-B3 • contractueel • aanleg werfreserve

1 DIENSTVERANTWOORDELIJKE BURGERZAKEN
niveau C4-C5 • contractueel • aanleg werfreserve

De volledige functiebeschrijvingen kan u raadplegen op www.hulshout.be



Aanwerving  
exclusief  

begeleid door 

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Nadja Gonnissen  op 0472 96 48 83  
zondag tussen 11 en 12.00 u.  
kantooruren en ‘s avonds tussen 19 en 20.00 u.

Project Calculator
Om de groeiambitie van het bedrijf mee te realiseren, zoeken we een gedreven:

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

Wat heeft ATELIER INTER DESIGN u concreet te bieden?

1. Analyseren van meetstaten, plannen en bestekken
2. Maken van kostprijsberekeningen en opstellen van offertes
3. Telefonisch bespreken van offertes met de klant en opvolgen van offertes
4. Plaatsen van bestellingen bij leveranciers
5. Bewaken van het orderproces
6. Overleggen met teamleider, opmeter, planner, klanten en leveranciers

TSO/BA  
(bouw)technische  

richting of gelijkwaardig

Zeer goede kennis van ExcelKennis planlezen Kennis Duits en/of Engels

Nauwkeurig Oplossings-
gerichtKlantgericht Communi-

catief

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

ATELIER INTER DESIGN is een jong en vooruitstrevend produc-
tiebedrijf op het gebied van vlakglas dat staat voor kwaliteit, 
duurzaamheid, flexibiliteit en respect voor gemaakte afspra-
ken. Dagelijks realiseert een vast team van deskundige  
medewerkers de meest fraaie ideeën en ontwerpen in glas 
voor architecten, interieurbouwers, afwerkingsbedrijven en 
particuliere klanten in de gehele Benelux. Het brede pakket 
van maatwerkproducten omvat onder meer glasdeuren, wan-
den, spiegels, interieurglas, glasbalustrades, veiligheids-, 
inbraakvertragend en brandwerend glas. Naast de aanwezige 
vakkennis beschikt ATELIER INTER DESIGN over een geavan-
ceerd machinepark waarin continu wordt geïnvesteerd,  
getuige de recente aankoop van een nieuwe volautomatische 
snijlijn. ATELIER INTER DESIGN adviseert, voorziet de opme-
ting en garandeert een professionele plaatsing door eigen 
vakbekwame medewerkers. Verder is ATELIER INTER DESIGN 
ook een groothandel in isolatie glas dat wordt geleverd en zo 
gewenst geplaatst voor raam fabrikanten in hout, pvc en alu-
minium. 

www.atelierinterdesign.be

40 medewerkers

Bocholt

8 miljoen euro omzet

Opgericht in 1997

Inspirerende 
werksfeer

Competitief 
arbeidsvoor - 
waarden pakket

Sterk
groeiend 
familiebedrijf

Open en korte 
communicatie-
lijnen 

Filevrije
omgeving 

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. 

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

personeelsdienst, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel
ten laatste op 17 mei 2020.

IOK is een dynamische en sterk groeiende organisatie die als doel heeft 
de aangesloten besturen te ondersteunen. Voor haar dienst ruimtelijke 
planning wenst IOK aan te werven voor onbepaalde duur een (m/v):

Intergemeentelijke GIS-coördinator
Stafmedewerker - master of bachelor met ervaring 

Surf naar www.iok.be voor meer inlichtingen.

Interieurverzorg(st)er nieuwe cultuur-, sport- en jeugdinfrastructuur
19u - niveau E - contractueel - onbepaalde duur - aanleg werfreserve
poetsen van zalen, burelen & publiek toegankelijke ruimtes | klaarzeeen vergaderzalen | je draagt 
hygiëne hoog in het vaandel | mogelijkheid tot extra taken | geen diplomavereisten | ...

Toezichter sporrnfrastructuur (m/v) 
deel- of volrjds - niveau D - contractueel - onbepaalde duur - aanleg werfreserve
oonthaal sporters & sportverenigingen | klaarzeeen sportmateriaal | toezicht op en onderhoud van 
kleedkamers | je zorgt voor orde & netheid in de accommodare | je draagt klantvriendelijkheid hoog 
in het vaandel | je kan omgaan met een divers publiek | weekend- en avondwerk | geen 
diplomavereisten | ...

Meer info & voorwaarden? lochrisr.be/vacatures | personeelsdienst@lochrisr.be | 09 326 88 08 

zoekt ...

Beschik jij over een nuchtere blik en wil jij meewerken aan de verdere bloei van gemeente Lochrisr?
Solliciteren kan t.e.m. woensdag 20 mei



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.

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

WORD COLLEGA #VANRSL

Roeselare is een stad van en voor alle mensen. Als medewerker van de 
stad wil jij die mensen graag centraal zetten. Je bent geëngageerd en 
betrouwbaar en je wil samen met je collega’s elke dag beter doen dan 
de dag ervoor. Wij waarderen de competenties van iedereen, ongeacht 
leeftijd, geslacht, afkomst of arbeidshandicap. Diversiteit is een kracht.

Selectie i.s.m.

Meer info en andere vacatures: 
www.roeselare.be

Stad Roeselare zoekt enthousiaste talenten met goesting 
om mee te bouwen aan onze stad.

• Klantenadviseur Aankopen

• Deskundige Vergunningen 
(Groen&Milieu)

• Projectleider Energiewijk



Administratief medewerker / 
beheerder gebouwen (m/v)
www.bvm-vastgoed.be/

nl/vacatures

Gemeente Meulebeke zoekt een gedreven 

Algemeen Directeur
decretale graad – statutair – voltijds

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

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

Ben jij technisch onderlegd en wil je 
graag werken voor een multinational 

gespecialiseerd in schoonmaakmachines? 
Kom dan voor ons werken in Gent.

Solliciteer nu: 
https://nilfisk.wd3.myworkdayjobs.com/

Nilfisk

Coördinator Cultuurregio Leie Schelde
We zoeken een dynamische coördinator om 

onze dagelijkse werking aan te sturen en vorm te 
geven aan de nieuwe deelwerking Bovenlokaal 

Cultuurbeleid.

Je werkt vanuit het centrum van Deinze voor de gemeenten uit de regio.
We bieden je een contract van onbepaalde duur met verloning op niveau 
A1-A3, met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 
De volledige functieomschrijving, ons aanbod en aanwervingsprocedure vind 
je op www.cultuurregioleieschelde.be

Interesse? Stuur je cv + motivatiebrief voor 3-5-2020 naar info@veneco.be

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

 GEMOTIVEERDE CHAUFFEUR 
voor het leveren van bakkerijproducten aan bakkers.

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

Medische attesten
•  Je hebt 2 jaar werkervaring 

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

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

Solliciteren kan via info@bruyerre.be 

Lader-chauffeurs 

Lader-plaatsvervangend
recyclageparkwachters

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

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

Je beschikt over minimaal een rijbewijs C, een geldige medische schifting en een vakbekwaamheid 
(code 95). • Je wordt tewerkgesteld als lader en als chau� eur, afhankelijk van de noodzaak. Deze functie 
is voltijds binnen een 4-dagensysteem (4 x 9,5u). • Bij diens afwezigheid vervang je het diensthoofd, 
die verantwoordelijk is voor de recyclageparken.

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

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

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

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! 

 

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



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

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

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

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

PREVENTIEADVISEUR
MET PASSIE VOOR KWALITEIT EN MILIEU (ref. 9045)

 KWALITEIT
ERVARING

WERELDWIJD
VINDINGRIJK

BETROUWBAAR
INTEGRITEIT

Onze klant, STEULER-CTI nv
(www.steuler-cti.com) te Gent 
(Desteldonk), is reeds 30 jaar 
de expert in het design en de 
productie van composietbaden 
voor de metaalindustrie. Als 
marktleider produceren zij 
jaarlijks een 1.000-tal baden voor 
een wereldwijde afzetmarkt. 

WORD COLLEGA #VANRSL

Roeselare is een stad van en voor alle mensen. Als medewerker van de 
stad wil jij die mensen graag centraal zetten. Je bent geëngageerd en 
betrouwbaar en je wil samen met je collega’s elke dag beter doen dan 
de dag ervoor. Wij waarderen de competenties van iedereen, ongeacht 
leeftijd, geslacht, afkomst of arbeidshandicap. Diversiteit is een kracht.

Selectie i.s.m.

Meer info en andere vacatures: 
www.roeselare.be

Stad Roeselare zoekt enthousiaste talenten met goesting 
om mee te bouwen aan onze stad.

• Klantenadviseur Aankopen

• Deskundige Vergunningen 
(Groen&Milieu)

• Projectleider Energiewijk

HET GEMEENTEBESTUUR VAN WOMMELGEM LEGT EEN WERFRESERVE AAN:

Diplomavereiste
Diploma Secundair onderwijs of gelijkwaardig (op datum van 
indiensttreding) • Werfreserve met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Profi el
Je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot het niveau C.

Theatertechnieker /
Technisch medewerker
• voltijds contractueel dienstverband • C1-C3 • m-x-v

De kandidaturen (met de vereiste bijlagen) dienen op het Lokaal 
Bestuur toe te komen ten laatste op 03/05/2020, Kaakstraat 2, 2160 
Wommelgem of via MAILADRES: personeelsdienst@wommelgem.be

Sint-Lievenspoort is een netwerk van 
5 diensten die de krachten bundelen 
om het welzijn en de kracht van 
kwetsbare mensen met een communi - 
catieve beperking te bevorderen.

Fulltime Boekhouder (m/v/x)

Functieomschrijving
 Als Boekhouder sta je samen met 3 collega’s in voor 
de boekhouding van de volledige organisatie.

Functievereisten
-  Je beschikt over een diploma graduaat boekhouder/ 

bachelor bedrijfsmanagement
-  Je hebt een zeer goede kennis van informatica: excel, 

word en bij voorkeur het boekhoudpakket AFAS
- Je hebt ervaring met BTW 

Aanbod
- Contract van onbepaalde duur
- Aanvang: uiterlijk 1 september 2020
- Verloning volgens barema’s VAPH (PC 319.01)

Interesse?
Voor meer informatie over Sint-Lievenspoort kan je 
terecht op www.sintlievenspoort.be 

Bezorg je sollicitatiebrief met CV uiterlijk 11 mei  
aan dhr. J. Van der Biest, financieel directeur,  
vzw Sint-Lievenspoort, Keizervest 18 te 9000 Gent  
of via mail j.vanderbiest@sintlievenspoort.be

Goesting in de match 
van jouw leven? 

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

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

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE


