
Van het vernieuwen van elektrische installa-
ties en het installeren van waterputten tot 

de complete ruwbouw van scholen en ziekenhui-
zen. Het soort werk waarbij de Ingenieurs zonder 
Grenzen inspringen, is erg divers.  “Vzw, ngo’s, 
ontwikkelingsorganisaties, maar ook particu-
lieren kunnen ons contacteren als ze bepaalde 
werken willen uitvoeren in ontwikkelingsgebied”, 
vertelt Luc Stevens. “Het is spijtig om te zeggen, 
maar heel vaak gaat dat nog over de installatie 
van  pure basisbehoeften. Denk aan drinkwate-
rinstallaties, het aanleggen van sanitair of het 

naar lokale leveranciers of we gaan zelf ter plekke 
om de werken te coördineren. Dat zijn missies van 
gemiddeld zo’n een tot drie weken. Ook dan zullen 
we altijd zoveel mogelijk met lokale firma’s in zee 
gaan. Om de lokale economie te steunen en de lo-
kale betrokkenheid te vergroten. Maar ook om er-
voor te zorgen dat mensen eventuele herstellingen 
later zelf kunnen doen.”
Bij de vzw zijn momenteel zo’n vijftig ingenieurs 
aangesloten. “Een twintigtal vormt de harde kern”, 
zegt Stevens. “Allemaal doen ze dit volledig onbe-
zoldigd. De plaatselijke organisaties moeten enkel 
voor kost, transport en inwoon zorgen, het vlieg-
tuigticket wordt door de vzw betaald. Dat zijn voor 
ons stevige uitgaven, want we worden volledig ge-
financierd met giften en krijgen geen subsidies. Ik 
ben zelf al drie keer in Kameroen geweest en een 
keer in Cambodja.” 

C’EST L’AFRIQUE
Werken in Afrika is soms behelpen. Maar je leert 
zo een land ook wel echt door en door kennen, 
zegt de ingenieur. “C’est l’Afrique, is een gekende 
uitdrukking die Afrikanen schouderophalend ge-
bruiken als er weer eens iets verkeerd gaat: een 
ondergelopen weg, materiaal dat niet werkt of een 
vrachtwagen in panne. Maar er is ook een ande-
re kant van C’est l’Afrique: de samenhorigheid van 
de mensen, de ingenieuze plantrekkerij en het 
enorme werk dat men er kan verzetten door pure 
mankracht. Daar bewonder ik hen voor. Azië is dan 
weer een heel andere wereld, de faciliteiten zijn er 
iets beter, maar ook daar is de denkwijze vaak com-
pleet anders dan hoe wij het in het Westen soms 
zien. Soms is het een echte cultuurshock.”      (FrPe)

Geen artsen, maar ingenieurs 
zonder grenzen

opzetten van funderingen voor een gebouw.”

VIJFTIG INGENIEURS AANGESLOTEN
De eerste studies voor dat soort plannen gebeu-
ren in België. “Wij stellen onze technische kennis 
ter beschikking van organisaties of mensen die ons 
contacteren”, legt Stevens uit. “Hoeveel zonnepa-
nelen heeft een bepaald project precies nodig? 
Hoe zwaar moeten de pompen zijn om water op te 
pompen? Hoe kunnen we regenwater recupereren 
en hergebruiken voor de boeren? Daarnaast hel-
pen we om offertes te vergelijken en mee te zoeken 

INGENIEURS

“Voor b2b-bedrijven blijft thuiswerk de norm”
Deze week was het zover: de mogelijkheid om weer samen op kantoor te werken en 
klanten te ontmoeten. Maar digitale bedrijven blijven vooral thuis en online.

Zo blijkt dat 80 procent van de digitale bedrijven 
ook na 4 mei hun klantenmeetings zoveel mogelijk 
online houden. 2 op 3 van hen zal ook na deze lock-
down-periode meer inzetten op thuiswerk. Dat blijkt 
uit een permanente rondvraag van vakfederatie Fe-
web bij 300 digitale kmo’s in ons land.
“Uit de rondvraag blijkt dat de meeste agencies de 
deuren vooralsnog grotendeels gesloten houden. 

Enkel essentiële meetings kunnen plaatsvinden”, 
aldus Patrick Marck van Feweb, die stelt dat thuis-
werk in eerste instantie de norm blijft voor b2b-be-
drijven. “Werknemers die on-site nodig zijn of moei-
te hebben met langdurig thuiswerk, gaan in een 
eerste fase naar het werk. Stilaan zal deze groep 
groter worden, al is een volledige bezetting niet 
voor de eerste weken.” (WiVi)

In 1992 werd Ingenieurs zonder Grenzen opgericht. De vzw helpt in 
ontwikkelingslanden bij infrastructuurprojecten en geeft de lokale 
bevolking zo uitzicht op een beter leven. Ingenieur Luc Stevens is voor
de vzw al verschillende keren in Afrika en Azië geweest.

  Meer info, ook voor eventuele giften,   
 op: www.izg.be

“Werken in Afrika is soms behelpen. Maar je leert het ook wel echt door en door kennen”, zegt Luc Stevens.

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

Volgende week focus op jobs 
in techniek, makkelijk te
herkennen aan dit logo.

Volgende week focus op jobs 



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

Vlaams-Brabants steunpunt e-government

GIS-projectleider    Projectleider informatie en data  
Projectleider ICT    IT-beheerder

Servicedesk-medewerker    Financieel administratief deskundige

VERA bestaat twintig jaar. Dat is twintig jaar evolutie. Groei. Expertise.
Voor gemeentes, politie- en brandweerzones in heel Vlaams-Brabant is 

VERA ondertussen dé referentie voor ICT- en e-government-ondersteuning.

Ook de komende twintig jaar gaan we graag in stijgende lijn verder, 
maar daarvoor hebben we jou nodig. Op ons kantoor in de mooie 

Remytoren in Wijgmaal is meer dan één plek vrij voor enthousiast en 
gedreven (ICT-)talent. Want groeien doen we nog altijd liever samen.

Wacht niet te lang met solliciteren: omdat we onze nieuwe collega 
- jou dus - graag zo snel mogelijk ontmoeten, sluiten we de inschrijvingen 

af op 26 mei om middernacht. Ondertussen houden we je stoel 
al warm. Tot snel!

vera.be/vacatures

Gezocht: nieuwe gezichten bij VERA

FARYS|TMVW organiseert 
een statutair examen voor:

Zonemanager 
Brugge en Ronse

De uiterste inschrijvingsdatum is 15 mei 2020. 

Het examen vindt plaats in juni 2020.

De functiebeschrijving en het portaal om je in te schrijven 

vind je op jobs.farys.be.

Ontdek de functie via jobs.farys.be

Ons ziekenhuis en woonzorgcentrum streven naar een moderne en aangename 
infrastructuur voor onze patiënten, bewoners enmedewerkers. Jij speelt hierin een belangrijke 
rol! Je zorgt voor wettelijke vergunningen en attesten, analyseert en vergelijkt opgevraagde 
offertes, bespreekt je bevindingen met interne en externe partners en stelt een accuraat en 
preventief onderhoudsplan op voor alle technische installaties. Je werkt nauw samen met je 
diensthoofd, collega’s en andere medewerkers. Daarnaast onderhoud je regelmatig contact 
met externe partners. Je krijgt bij je start een uitgebreide interne opleiding.

Wie ben jij?

Je bent een industrieel ingenieur of bachelor/
HBO5 in een technische opleiding. Ervaring in 
een gelijkaardige functie zet je op de eerste 
rij. Organiseren en technische projecten 
managen heb je in de vingers. Je houdt van 
initiatief nemen. Administratief sta je sterk. 
Je hebt oog voor detail, je bent sociaal en 
communicatief. Je hebt empathie, bent 
discreet en respecteert het beroepsgeheim. 
Je stelt prioriteiten, overlegt en werkt samen 
met een team, maar kan ook zelfstandig 
opdrachten aan. 

Wat maakt Imelda aantrekkelijk?

Hier adem je natuur én gemoedelijkheid. We 
gaan hartelijk met elkaar en onze patiënten 
om. We passen innovatieve technieken en 

structuur om snel te schakelen en waar jij 
de kans krijgt om je te ontwikkelen en door 
te groeien.

Wat hebben we je te bieden?

Een contract van onbepaalde duur, 38 uur 
per week. 
• Veelzijdige functie in een stabiele en 

stimulerende werkomgeving waar een 
goede werksfeer heerst 

• Mogelijkheid tot het volgen van 
bijkomende opleidingen. 

• Verloningspakket dat er mag zijn:: 
• salaris volgens barema; 
• hospitalisatieverzekering; 
• groepsverzekering; 
• fietsvergoeding of gratis bus-

of treinabonnement; 
• personeelstarief in het restaurant. 

Interesse?

Solliciteer vandaag nog via onze jobsite 
www.werkenbijimelda.be 

Meer info? 

Bel Jos Cleynhens, diensthoofd algemeen 
onderhoud, 015 50 52 71. 

zoekt (m/v)

Werkvoorbereider - calculator



Ontwerpingenieur/
Relatiebeheerder
Voor enkele gemeenten sta je in voor het projectmanagement 
(ontwerp, overleg, …) van alle watergebonden infrastructuur. 
Je ontwerpt zelf, maar begeleidt ook externe ontwerpers in 
hun opdrachten. Je denkt mee na over de inrichting van het 
openbaar domein.

Daarnaast ben je de contactpersoon voor Pidpa bij deze 
gemeenten. Je hebt oog voor maximale synergie binnen de 
nutssector en voor ‘minder hinder’ in de uitvoeringsfase.

Je hebt een masterdiploma in de industriële wetenschappen en 
een 5-tal jaren ervaring in wegenis- en rioleringswerken.
Kennis van SB250 en Autocad, GIS en hydraulische reken-
pakketten is een pluspunt.

Je werkt in ons kantoor in Antwerpen of Grobbendonk.

Projectleider
Je werkterrein is dat van de watergebonden infrastructuur.
Je beheert in nauw overleg met alle betrokken stakeholders de 
projecten in uitvoering, waarbij je ontwerpen omzet naar volledig 
operationele projecten. In dit gehele proces draag je de volledige 
eindverantwoordelijkheid. Je hebt oog voor maximale synergie 
binnen de nutssector en voor ‘minder hinder’ in de uitvoeringsfase.

Je hebt een masterdiploma in de industriële wetenschappen en 
enkele jaren ervaring in infrastructuurwerken. Kennis van SB250 en 
Autocad, GIS en hydraulische rekenpakketten is een pluspunt.

Je werkt afwisselend op verschillende locaties.

Pidpa is producent en leverancier van DRINKWATER voor meer dan 
1,2 miljoen klanten in 64 gemeenten van de provincie Antwerpen. 
Naast RIOOLBEHEERDER in 35 gemeenten zijn wij een INTEGRAAL 
WATERBEDRIJF met duurzame water-oplossingen op maat voor de 
uitdagingen van morgen. Hierbij rekenen we op 760 medewerkers 
met heel verschillende profielen, die werken vanuit onze vestigingen 
in de provincie Antwerpen. Alles wat Pidpa onderneemt ademt 
‘duurzaamheid’. Werken bij Pidpa is je verantwoordelijkheid nemen 
voor onze klanten, zorgen voor je collega’s en jezelf ontwikkelen.
Pidpa is meer dan een waterbedrijf!

Controller
Je geeft fi nanciële ondersteuning binnen de lijnen van de strategische 
doelstellingen van het bedrijf. Je zorgt voor de transitie van een reac-
tieve naar een proactieve fi nanciële beleidsopvolging en een adequate 
project-opvolging. 

In functie van periodieke rapportering ben je mee verantwoordelijk 
voor het halen van de deadlines en verzorg je de variantieanalyses.
 Je geeft ondersteuning met gerichte rendabiliteitsanalyses. Je doet dit 
alles in overleg met alle stakeholders. 

Je hebt een masterdiploma in een economische richting en een 5-tal 
jaren ervaring in een controllingfunctie. Ervaring met ERP-pakketten, 
Business Intelligence (voor de rapporteringen) en Excel zijn een plus-
punt. Je hebt een sterk analytisch inzicht en kan duidelijk communi-
ceren over cijfers. 

Je werkt in ons kantoor in Antwerpen of Grobbendonk.

Aankoper
Je staat in voor de opmaak en de coördinatie van je strategisch 
aankoopplan (werken, diensten of leveringen). Je vertaalt de 
behoeften van interne klanten naar duidelijke specifi caties die je 
concreet maakt in marktbevragingen. Je doet dit allemaal binnen 
het kader van de wetgeving overheidsopdrachten. 

Je hebt een bachelordiploma en een 5-tal jaren ervaring met 
strategische aankoop binnen het kader van leveringen, diensten 
en aannemerscontracten.

Kennis van SAP, 3P en wetgeving overheidsopdrachten is een 
pluspunt. Je bent proactief en assertief. Je beschikt over een 
kritische blik en durft dingen in vraag stellen. Je hebt een sterk 
analytisch inzicht. 

Je werkt in ons kantoor in Antwerpen of Grobbendonk.

Ons aanbod
Wij bieden een marktconform salarispakket. Naast ruime doorgroei- en opleidingsmogelijkheden, krijg je enkele mooie voordelen (maaltijdcheques, 
aanvullend pensioenplan, hospitalisatieverzekering, cafetariaplan, dertiende maand en een aantrekkelijke verlofregeling).
Daarnaast biedt Pidpa je als duurzame werkgever de mogelijkheid tot terugbetaling van openbaar vervoer en een fi etsvergoeding. We zetten in op jouw 
welzijn door o.a. een goede work-life balance. 

Onze aanpak
In een verkennend gesprek licht jij je ervaring en motivatie verder toe. Wij geven je meer info over de werkomgeving en de vacature zelf. Vervolgens gaan 
we in een assessment iets dieper in op je competenties. Tot slot volgt er een interview.
Indien nodig vinden de assessments en gesprekken online plaats.

Interesse?
Stuur uiterlijk op 1 juni 2020 een mailtje met je telefoonnummer en vermelding van de vacature naar 
hr@pidpa.be, zodat we een telefonisch gesprek kunnen inplannen voor een eerste kennismaking. 
Ook voor bijkomende vragen kan je terecht bij hr@pidpa.be. Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

Meer informatie vind je op
www.pidpa.be/jobs

Samen geven we vorm aan de toekomst 
van onze natuurlijke rijkdom: water.



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.

JOUW UITDAGING? Bezorg je motivatiebrief en CV aan de personeelsdienst via personeelsdienst@vitas.be  
Solliciteren kan tot en met 31.05.2020. 
MEER WETEN? Over VitaS, over deze functies, de taakinhoud of de diplomavereisten? 
Surf dan snel naar onze website www.vitas.be ! 

FUNCTIEDOEL: 
Als coördinator zorg geef je leiding aan medewerkers: ● In WZC Kloosterhof aan kinesi- 
therapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en medewerkers van de nachtdienst ● In WZC 
Sint Antonius aan medewerkers van de nachtdienst.
Verder zijn je voornaamste opdrachten: Je organiseert je eenheid en optimaliseert de dienst- 
verlening aan bewoners. Je stelt de werkverdeling en personeelsplanning op en zoekt vervan-
gingen. Je waarborgt de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening. Je staat in voor het 
opstellen van de zorgplannen op maat van de bewoners. Je neemt deel aan overlegorganen 
en werkgroepen.
FUNCTIEPROFIEL: 
Diploma en ervaring: bachelor- of graduaatsdiploma in de verpleegkunde, paramedische  
richting (kine-ergo-logo-ortho) of maatschappelijk werk met een vijftal jaren relevante ervaring. 
Je bent in het bezit van een Banaba zorgmanagement of bent bereid dit te behalen binnen drie 
jaar na jouw aanstelling.
Belangrijkste talenten en kenmerken: leidinggevende vaardigheden, overtuigingskracht, resul-
taatgericht, flexibel, leerbereid, klantgericht, integer.
SALARIS: 
Weddeschalen openbare dienst BV5.

FUNCTIEDOEL: 
Als facilitair diensthoofd leid en organiseer je het departement dat instaat voor de keuken, de  
technische dienst, het preventie- en veiligheidsbeleid en de ICT. Je garandeert een efficiënte en 
effectieve dienstverlening. Daartoe geef je leiding aan dienstverantwoordelijken en medewerkers.  
Als eindverantwoordelijke coördineer je alle facilitaire projecten, het kwaliteitsbeleid en de correcte 
toepassing van de overheidsopdrachten.
FUNCTIEPROFIEL: 
Diploma en ervaring: bachelor- of masterdiploma in de industriële wetenschappen en technologie 
met een vijftal jaren ervaring.
Belangrijkste talenten en kenmerken: Analytisch inzicht, besluitvaardigheid, plan- en organisatie-
talent, leidinggevende vaardigheden, overtuigingskracht, leerbereid, klantgericht, integer.
SALARIS: 
Weddeschalen openbare dienst A1a-A2a-A3a naargelang ervaring.

AANBOD VOOR AL DEZE FUNCTIES:
● contract van onbepaalde duur ● voltijds 38u/week ● maaltijdcheques ● fietsvergoeding ● GSD-V  
● hospitalisatieverzekering na 1 jaar dienst ● boeiende en afwisselende jobs ● gunstige en flexibele 
verlofregeling ● ruime mogelijkheden voor vorming en bijscholing.

2 COÖRDINATOREN ZORG 
WZC Sint Antonius - WZC Kloosterhof  - 38u

1 FACILITAIR DIENSTHOOFD 
Centrale dienst in Peer - 38u

VitaS is de overkoepelende organisatie voor seniorenzorg van de gemeenten 
Peer, Hechtel-Eksel, Oudsbergen en Leopoldsburg. 

Zij beheert vier actieve woonzorgcentra: Sint Antonius in Peer, 
Den Boogerd in Hechtel-Eksel, Kloosterhof in Oudsbergen en Reigersvliet in Leopoldsburg. 

Haar volgehouden groei creëert voor VitaS heel wat mogelijkheden, onder meer volgende vacatures:

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

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

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

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

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

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

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

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

De infobrochure vind je op assolutions.be/jobs.
Bezorg je cv, diploma’s, uittreksel van het
strafregister en een kopie van je ID,
uiterlijk 18 mei 2020 via jobsolutions.be/
register/5561 of per post naar
Julie Morbée, Kokerstraat 2a, 9750 Kruisem.

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

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

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

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

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

voltijdse directeur basisonderwijs (m/v/x).

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

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

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

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

COÖRDINATOR INFRASTRUCTUUR
Voltijds (38/38) • A4a-A4b • Statutaire benoeming en voor het aanleggen van een werfreserve

Als coördinator infrastructuur sta je in voor het voorbereiden, opzetten en begeleiden van 
alle grote projecten betreffende de infrastructuur (gebouwen, wegen, openbaar domein, 
…) van de gemeente en het OCMW. Je ondersteunt, adviseert en stuurt het beleid en de 
diensten bij de realisatie ervan. Je bent verantwoordelijk voor de planning, opvolging en 
voortgang van de toegewezen projecten. Je staat in voor het opbouwen en uitdragen van je 
expertise naar heel de organisatie en ontwikkelt een beleidsvisie op korte en lange termijn.

Solliciteren kan tot en met 29 mei 2020. Assessement i.s.m. Search & Selection. 

Interesse? Ga naar www.zwijndrecht.be/vacatures voor meer info over de functie 
en vul het online sollicitatieformulier in. Of stuur je cv en sollicitatieformulier naar 
het college van burgemeester en schepenen, Binnenplein 1 te 2070 Zwijndrecht.

Wij bieden voor deze functie:  Bij de berekening van je salaris houden we rekening 
met je anciënniteit. Bovenop je loon: maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling 
openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering. Een goede werk-privébalans: voordelige 
verlofregeling (35 dagen vakantie en 14 betaalde feestdagen), een glijdend uurrooster 
met de mogelijkheid tot thuiswerken.

Gemeente en OCMW Zwijndrecht organiseren 
een tweede oproep voor de selectie van een:



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.

Inschrijven kan tot en met 24 mei 2020.

Meer info en andere vacatures: 

www.roeselare.be

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

• Deskundige Mobiliteit
• Themaverantwoordelijke Mobiliteit
• Polyvalent medewerker Signalisatie
• Recyclageparkwachter
• Gemeenschapswacht
• Medewerker Facilitair Beheer

Selectie i.s.m.Interesse? Kandidaturen dienen verzonden te worden ter attentie van het College
van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 46 te 1640 Sint-Genesius-Rode, 
uiterlijk op 29 mei 2020 om 12 uur. De poststempel dient als bewijs.
De kandidatuurstelling omvat je sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma of
getuigschrift, een uittreksel uit de geboorteakte, een attest van goed zedelijk gedrag
(maximum 3 maanden oud) en een nationaliteitsbewijs.

Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds de personeelsdienst contacteren:
T 02 609 86 65 - E personeel@sint-genesius-rode.be

DIRECTEUR / DIRECTRICE
voor de gemeentelijke basisschool Vredelaan
Takenpakket: Als directeur van de Franstalige gemeentelijke basisschool ben je 
verantwoordelijk voor de organisatie van een kwaliteitsvol onderwijs voor de 240 
kinderen van het kleuter- en lager onderwijs. Je geeft leiding aan en begeleidt het 
onderwijzend- en beleidsondersteunend personeel. Je staat in nauw contact met
het schoolbestuur, met de leerlingen en met hun ouders.

Profi el: • je bent Belg of onderdaan van de Europese Unie • je geniet de burgerlijke 
en politieke rechten • jouw gezondheidstoestand levert geen gevaar op voor de 
gezondheid van de leerlingen • je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands 
(B1) en van het Frans (C1) • je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs 
van tenminste professionele bachelor (PBA) en een bewijs van pedagogische 
bekwaamheid (PBB) • je hebt een dienstanciënniteit van minimum 3 jaar in het 
onderwijs.

De betrekking van directeur zal worden aangeboden aan de kandidaat die het beste 
resultaat behaalde in de selectieproef. De geslaagde kandidaten worden opgenomen 
in onze werfreserve met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Wij bieden: • een uitdagende betrekking met kans tot ruim engagement • mogelijk-
heden voor persoonlijke ontwikkeling in een zeer aangename werkomgeving.

www.sint-genesius-rode.be

Het gemeentebestuur van
SINT-GENESIUS-RODE
werft aan (m/v):

DE COENE PRODUCTS nv in GULLEGEM
is een innovatief productiebedrijf met
een sterk geautomatiseerd machinepark 
(125 werknemers, 23 mio euro omzet). 
Wij zijn Belgisch marktleider in de 
productie van technische houten binnen-

deuren: brand- & inbraakwerende deuren, akoestische deuren, ... Ter opvolging wegens 
pensionering zoeken wij een (m/v):

AFDELINGSVERANTWOORDELIJKE
(ref. 47 323)

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

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

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

www.decoeneproducts.be

DALDECOR is sinds 1981 actief als tegelgroothandel op de Belgische markt. Voor 
haar vestiging te Vorst heeft DALDECOR momenteel volgende kandidatuur openstaan:

COMMERCIEEL – LOGISTIEK MEDEWERKER  M/V/X
Functie:
Je staat in voor de coördinatie van de bestellingen 
van de klanten en het transport naar hen toe, 
verspreid over heel België. 

Profiel:
- je bent o.a. communicatief, efficiënt, nauwkeurig 
en planmatig
- je bent vlot tweetalig (nl/fr) en je kan goed 
overweg met de pc

Aanbod:
- een job in een familiale omgeving met een dynamische ploeg
- een stabiele werkomgeving met een correcte verloning 

Interesse 
Uitgebreide jobomschrijving kan u vinden op jobat.be. Stuur je cv naar laurent@daldecor.be of neem 
telefonisch contact op 0476/475551

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 zondag 17 mei 2020 door volgende documenten 
elektronisch via www.ccselect.be/vacatures te uploaden of via de post (Gemeente Aalter 
– p/a CC Select – Vliegvelddreef 9 – 1082 Brussel) te bezorgen: motivatiebrief, cv, kopie 
diploma, kopie rijbewijs en recent uittreksel uit het strafregister.
Data selectietechnieken: Kandidaten die niet in het bezit zijn van een bachelordiploma 
dienen een capaciteitsproef af te leggen op 19/05. Het schriftelijk kennisgedeelte is een 
thuisopdracht die u bezorgd wordt op 20/05. Het assessment gedeelte vindt plaats op 
15/06 of 16/06 in kantoor CC Select (Brugstraat 93, Aalter). Het mondeling gedeelte vindt 
plaats op 24/06 in het gemeentehuis van Aalter.

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



Ingenieur 
Elektriciteit of Bouw
bij de Regie der Gebouwen
Brugge, Gent, Antwerpen of Brussel

Meer info? www.regiedergebouwen.be 

Solliciteer tot 25/5/2020 via Selor: www.selor.be 
vacaturenummer ANG20086 (bouw) – ANG20104 (elektriciteit)

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.

DELA is als uitvaartspecialist dé expert in alles  
wat te maken heeft met afscheid. Elke dag geven 
800 medewerkers in onze uitvaartcentra,  
crematoria, repatriëringen, nabestaandenzorg en 
uitvaartverzekeringen het beste van zichzelf.

Maar we zijn ook levensgenieters. Aangezien  
we meer dan de helft van onze tijd doorbrengen  
op het werk, vinden we het logisch dat al onze  
medewerkers zich goed voelen. Zij zijn het klop-
pend hart van onze organisatie.

DELA is een warme organisatie, gedreven door  
waarden en vanuit een diepgeworteld maatschap-
pelijk engagement. We hechten veel belang aan 
persoonlijke ontwikkeling en professionele kansen. 
En boven alles: zorgen voor elkaar.

‘Bouwen aan de toekomst bij een warme familie.’

DELA staat op de 4de plaats van
 ‘Best Workplaces 2020’ in België.
 En daar zijn we trots op.

Word jij onze nieuwe collega?
Bekijk onze vacatures op www.delajobs.be

DELA Holding Belgium NV (RPR Antwerpen 0464.914.763) met 
maatschappelijke zetel te Noorderplaats 5 b 2, 2000 Antwerpen

Coördinator vrije tijd (B1-B3)
Als coördinator vrije tijd maak je deel uit van de afdeling
samenleving, vrije tijd en welzijn. Je werkt nieuwe
initiatieven uit die bijdragen aan het vrijetijdsgebeuren in
de gemeente. Je hebt hiervoor de nodige affiniteit met
vrije tijd, in het bijzonder cultuur en jeugd. Je bent
binnen deze domeinen verantwoordelijk voor
beleidsvoorbereidend werk en versterkt de
samenwerking tussen de verschillende diensten.Je bent
als coördinator vrije tijdhet diensthoofdvan de diensten
cultuur en jeugd en kan terugvallen een eerste
professioneleervaring als leidinggevende.

www.putte.be

Gemeente Putte is een
bruisende en groene
gemeente gelegen in de
zuiderkempen.
Lokaal bestuur Putte is op
zoek naar een coördinator
vrije tijd B1 - B3
(arbeidsovereenkomst
onbepaalde duur).

Je vindt de voorwaarden voor
deze vacature op onze website,
www.putte.be/vacatures, waar je
eveneens jouw kandidatuur kan
indienen.

Je vindt de voorwaarden voor
deze vacature op onze website,
www.putte.be/vacatures, waar je 
eveneens jouw kandidatuur kan 
indienen.

Coördinator vrije tijd (B1-B3)
Als coördinator vrije tijd maak je deel uit van de afdeling
samenleving, vrije tijd en welzijn. Je werkt nieuwe
initiatieven uit die bijdragen aan het vrijetijdsgebeuren in
de gemeente. Je hebt hiervoor de nodige affiniteit met
vrije tijd, in het bijzonder cultuur en jeugd. Je bent
binnen deze domeinen verantwoordelijk voor
beleidsvoorbereidend werk en versterkt de
samenwerking tussen de verschillende diensten.Je bent
als coördinator vrije tijdhet diensthoofdvan de diensten
cultuur en jeugd en kan terugvallen een eerste
professioneleervaring als leidinggevende.

www.putte.be

Gemeente Putte is een
bruisende en groene
gemeente gelegen in de
zuiderkempen.
Lokaal bestuur Putte is op
zoek naar een coördinator
vrije tijd B1 - B3
(arbeidsovereenkomst
onbepaalde duur).

Je vindt de voorwaarden voor
deze vacature op onze website,
www.putte.be/vacatures, waar je
eveneens jouw kandidatuur kan
indienen.

De snelste weg  
naar een job in  

de publieke
of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op 
WWW.POOLSTOK.BE

Vroem! Vroem! Als kind was jij al gefascineerd door 
alles op wielen. Racen op je gocart, blokken vervoeren 
in je (denkbeeldige) vrachtwagen, speelgoed laden 
achter op je driewieler: je was er uren zoet mee. De 
meubels van mama en papa zagen serieus af. Gelukkig 
ontwikkelde je met de jaren de nodige behendigheid. 
In je truck, bestelwagen of bus: vandaag ben jij veilig 
onderweg. In binnen- en buitenland. 

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK?

Goesting in een 
topjob op de baan? 

www.asap.be/nl/jobs/chauff eur

CHECK:

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK?



Wat bieden we?
We bieden je een uitdagende functie met verantwoordelijkheid aan en een geïndexeerd minimum brutojaarsalaris van € 78.415,90, maaltijdcheques, hospitalisatie-
verzekering, 35 vakantiedagen en fietsvergoeding in het kader van woon-werkverkeer. Relevante ervaring wordt gewaardeerd. De proeftijd bedraagt 12 maanden. 

Meer info:
Op onze website: www.scherpenheuvel-zichem.be/vacatures, bij de personeelsdienst: selecties@scherpenheuvel-zichem.be of 013 35 24 27. 

Interesse?
Dien je kandidatuur (sollicitatiebrief, cv, kopie diploma en uittreksel uit het strafregister) uiterlijk op 1 juni in bij het college van burgemeester en schepenen, 
A. Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem (per post of tegen ontvangstbewijs). Voor meer informatie kan je terecht bij de personeelsdienst:  
selecties@scherpenheuvel-zichem.be of 013 35 24 42. Sollicitaties per mail worden niet aanvaard. 

Stads- en OCMW-bestuur Scherpenheuvel-Zichem zijn op zoek naar:

1 voltijds algemeen directeur (m/v/x) in statutair dienstverband.  
We leggen ook een wervingsreserve van 3 jaar aan. 

Je leidt de stads- en OCMW-diensten. Je bent bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Je bent voorzitter van het managementteam en je staat in voor 
een efficiënte beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Je bent een bruggenbouwer en de verbindingsfiguur tussen de diensten en het stads- en OCMW- 
bestuur. Je adviseert de bestuursorganen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. 
Je voldoet aan volgende voorwaarden: je hebt de Belgische nationaliteit; je bent houder van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair  
onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs; je legt een recent (max. 3 maanden oud)  
uittreksel uit het strafregister (model 595 Sv.) voor; je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurs-
zaken; je bent houder van een rijbewijs B; je slaagt voor de selectieprocedure (schriftelijke proef, mondelinge proef en assessmentcenter). 
Het bewijs van de taalkennis en een kopie van het rijbewijs B worden ten laatste bezorgd op het moment van de aanstelling.

Autobussen De Morgenstond is op zoek naar buschauffeurs:

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

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

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

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

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

Interesse: Stuur uw CV naar de.morgenstond@telenet.be of bel tijdens kantooruren voor verdere 
info : 012/746539. Personen die in het verleden reeds gesolliciteerd hebben komen ook opnieuw in 
 aanmerking. Gelieve opnieuw uw CV door te sturen of te bellen. Panhuisstraat 1, b-9070 Destelbergen t +32 (0)9 251 22 22 - e info@veneco.be

Interesse?

Stuur je cv en motivatiebrief vóór 5 juni naar info@veneco.be.

Veneco is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten rond Gent. Naast 
kerntaken inzake gemeentelijke dienstverlening, gaat Veneco uit van nieuwe noden van 
gemeentebesturen door intergemeentelijke samenwerking te stimuleren en het uitrollen van 
een regionale werking.

Preventieadviseur niveau 1
Je helpt de intergemeentelijke preventiedienst uit te bouwen bij verschillende besturen. Je 
promoot veilig denken en handelen bij bestuurders, dienstverantwoordelijken en uitvoerders.

Landschapsarchitect / parkmanager
Je staat mee in voor de inrichting van het publiek domein zoals parkomgevingen, 
dorpskernvernieuwingen, groeninrichtingsdossiers en bedrijventerreinen. Je werkt mee aan 
opdrachten ter ondersteuning van het team Ruimte en Streekontwikkeling.

De volledige functieomschrijving, ons aanbod en de aanwervingsprocedure en deadline 
vind je op www.veneco.be/vacatures.

Preventieadviseur niveau 1
Landschapsarchitect / parkmanager

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

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

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

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

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

• interessant verloningspakket inclusief bedrijfswagen.

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 



FN HERSTAL

SINCE 1889

POLYVALENTE DRAAIER-FREZER

Functie: • Instaan voor draai- en freeswerkzaamheden met CNC (merk HAAS)  
• Ontwerpen maken ter verbetering van productiemachines en 
gereedschappen • Dimensionele controles uitvoeren

Profiel: • Minimaal TSO-diploma mechanica • Enkele jaren relevante 
ervaring • Dynamisch en leergierig • Kennis van lassen is een pluspunt, 
evenals kennis van een CAD-systeem • Zelfstandig en in dagpost werken

Wij bieden: • Boeiende job met verantwoordelijkheden • Mogelijkheid tot 
functierelevante opleidingen • Mogelijkheid tot contract van onbepaalde 
duur met aangepaste verloning.

Meer weten over FN Herstal? Kijk op www.fnherstal.com

Interesse? Stuur vóór 27 mei 2020 je sollicitatie brief met cv t.a.v. Nico 
Smits, personeelsverantwoordelijke, FN Herstal, Afd. Zutendaal, 
Heiwijkerweg 62, 3690 Zutendaal of mail naar nico.smits@fnherstal.com

FN Herstal behoort tot de Groep HERSTAL, de nummer één in de wereld op 
gebied van lichte wapensystemen. De vestiging in Zutendaal is gespecialiseerd 
in de fabricatie van munitie en zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een:

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

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

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

.NET Ontwikkelaar
Met focus op programmatie en applicatieontwikkeling

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

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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ROESELARE

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

experts in personeelsscreening

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

Directeur gemeentelijke
basisschool (voltijds)
De gemeente Zaventem organiseert een selectie in
functie van de aanstelling van een directeur enerzijds
voor de gemeentelijke basisschool van Sterrebeek
(vast) en anderzijds voor de gemeentelijke basisschool
van Sint-Stevens-Woluwe (maximaal nog één schooljaar
plaatsvervangend, nadien vast). Ook wordt een
wervingsreserve aangelegd geldig voor 2 jaar voor onze
drie gemeentelijke basisscholen. Verloning volgens de
criteria van de Vlaamse Overheid voor een
directiefunctie.

Zaventem is als gastvrije en
veelzijdige gemeente een
aantrekkingspool voor
Vlaanderen en heel België.
De gemeente geniet van
een uitzonderlijke situatie in
Europa en biedt een
uitstekende leef- en
werkomgeving.

Zie www.zaventem.be/jobs voor
functieinhoud, voorwaarden en
selectieprocedure. Solliciteren
kan tot en met dinsdag 19 mei.

Zie www.zaventem.be/jobs voor
functie-inhoud, voorwaarden en
selectieprocedure. Solliciteren kan
tot en met dinsdag 19 mei.

Directeur gemeentelijke
basisschool (voltijds)
De gemeente Zaventem organiseert een selectie in
functie van de aanstelling van een directeur enerzijds
voor de gemeentelijke basisschool van Sterrebeek
(vast) en anderzijds voor de gemeentelijke basisschool
van Sint-Stevens-Woluwe (maximaal nog één schooljaar
plaatsvervangend, nadien vast). Ook wordt een
wervingsreserve aangelegd geldig voor 2 jaar voor onze
drie gemeentelijke basisscholen. Verloning volgens de
criteria van de Vlaamse Overheid voor een
directiefunctie.

Zaventem is als gastvrije en
veelzijdige gemeente een
aantrekkingspool voor
Vlaanderen en heel België.
De gemeente geniet van
een uitzonderlijke situatie in
Europa en biedt een
uitstekende leef- en
werkomgeving.

Zie www.zaventem.be/jobs voor
functieinhoud, voorwaarden en
selectieprocedure. Solliciteren
kan tot en met dinsdag 19 mei.



Artsen Zonder Vakantie zoekt een

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

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

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

De gedetailleerde vacature vind je op www.azv.be

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

Lokale besturen krijgen steeds meer bevoegdheden toebedeeld. Intercommunale DDS wil 
zijn gemeenten-vennoten bijstaan bij de vele boeiende uitdagingen waar zij en de regio 
Dendermonde-Wetteren mee worden geconfronteerd. Hiervoor zijn wij op zoek naar 
inspirerende trekkers die de intercommunale als natuurlijke, vertrouwde partner voor de 
vennoten op de kaart zet.  
       
Zusterorganisatie Verko staat in voor alle aspecten van het afvalbeleid in de streek, onder 
meer via afvalpreventie en -sensibilisering, huis-aan-huisafvalinzameling, het beheer 
van 10 recyclageparken en 2 kringloopwinkels, en de verwerking van organisch afval tot 
compost.  
   
Beide intercommunales tellen ongeveer 170 personeelsleden  met een jaarlijks 
investeringsbudget van meer dan 3 miljoen euro.   

Wij zijn op zoek naar:

Algemeen directeur 

De algemeen directeur werkt een langetermijnvisie en -strategie uit voor zowel DDS 
als Verko om gezonde organisaties met een duurzaam en toekomstgericht beleid uit te 
bouwen. Hij/zij zet samen met zijn/haar team de gekozen strategie om in een concreet 
en effectief beleid, zodat zowel DDS als Verko in staat zijn om optimaal te ontwikkelen 
tot slagkrachtige en wendbare organisaties die elk op hun terrein een efficiënte en 
kwaliteitsvolle dienstverlening bieden. De algemeen directeur is hierbij dagdagelijks in 
nauw overleg met alle actoren in het socio-economisch en politiek weefsel van de regio en 
met tal van instanties op provinciaal, gewestelijk, federaal en internationaal niveau. 

Profiel: 
• Ervaren manager met een brede interesse (beleidsmatig, economisch, technisch,…) 

die de vele kerntaken van DDS en/of Verko kan kaderen in een integrale strategische 
visie 

• Als manager bent u een gedreven, sociaal en diplomatisch ondernemer
• Een netwerker met sterke relationele, representatieve en 

onderhandelingskwaliteiten
• Een coach en leider voor de medewerkers
• Sterke organisator en innovator 

HR-manager 

Onder leiding van de algemeen directeur zorgt de HR-manager voor een modern en 
dynamisch personeelsbeleid teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen 
garanderen. Hij/zij staat in voor het uitwerken en implementeren van een duurzaam HRM-
beleid afgestemd op de organisatiestrategie en -visie. Samen met de verantwoordelijken 
werkt de HR-manager aan een gemeenschappelijke aanpak, uniforme processen én een 
vooruitstrevend en inspirerend personeelsbeleid. Dankzij een mensgerichte aanpak en een 
luisterende houding, weet hij/zij wat er leeft binnen de organisaties en speelt hij/zij hier 
gevat op in. Door een transparante communicatie en participatieve aanpak weet de HR- 
manager een draagvlak te creëren om de uitdagende HR-vraagstukken bij DDS & Verko 
aan te pakken.

Profiel: 
• Peoplemanager met een duidelijke communicatiestijl en een vernieuwende, 

duidelijke toekomstvisie op het HR-vlak
• Kan mensen motiveren en dynamiseren, vertrekt vanuit een waarderende insteek 
• Ervaring in veranderingstrajecten
• Werkt planmatig, gestructureerd en actief mee aan het strategisch beleid 

Aanbod

• Uitdagende, boeiende en voltijdse functies bij een dynamische organisatie binnen de 
stabiele overheidscontext  

• Een fundamentele bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van 
intercommunales DDS en/of Verko binnen het werkgebied regio Dendermonde-
Wetteren waardoor men een maatschappelijke meerwaarde creëert

• Aantrekkelijk salaris (afhankelijk van uw ervaring ligt het bruto geïndexeerd 
maandloon tussen € 6.066,49 en € 9.628,11 voor algemeen directeur en voor de 
HR-manager tussen € 4.355,42 en € 6.912,49), met extralegale voordelen zoals 
bedrijfswagen, maaltijdvergoeding, ecocheques, prestatiepremie, fietsvergoeding, 
groepsverzekering en hospitalisatieverzekering

• Flexibele werkuren 
• Interne en externe opleidingsmogelijkheden
• 32 verlofdagen op jaarbasis
• Werfreserve van 2 jaar. 

Procedure

Deze selectieprocedures worden exclusief en in alle discretie professioneel begeleid door 
HR-adviesbureau Tom Debaere.  

Mail je CV met motivatiebrief ten laatste op zondag 31/05 naar: 
HRM Tom Debaere
Lijsterlaan 8 
8500 Kortrijk
Mail: tom@tomdebaere.be

Een eerste selectie gebeurt op basis van de ingezonden sollicitaties.  
Voor geselecteerde kandidaten is een procedure voorzien met een 
assessment center (dinsdag 02/06 - woensdag 10/06) en een mondeling 
gesprek met de jury (week 15/06 of week 22/06). 

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 zondag 24 mei 2020 door volgende documenten 
elektronisch via www.ccselect.be/vacatures te uploaden of via de post (Gemeente Aalter 
– p/a CC Select –Vliegvelddreef 9 – 1082 Brussel) te bezorgen: motivatiebrief, cv, kopie 
diploma, kopie rijbewijs en recent uittreksel uit het strafregister.

Data selectietechnieken: Het schriftelijk kennisgedeelte is een thuisopdracht die u 
bezorgd wordt op 28/05. Het assessment gedeelte vindt plaats op 15/06 of 16/06 in 
kantoor CC Select (Brugstraat 93, Aalter). Het mondeling gedeelte vindt plaats op 23/06 in 
het gemeentehuis van Aalter.

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

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?


