
De tweede barometer-bevraging van de Zorg- 
Samen ging niet onopgemerkt voorbij. De ba-

rometer, uitgevoerd begin deze maand bij 3.000 
medewerkers in zorg en welzijn, bevestigt de grote 
impact van de coronacrisis op het psychisch wel-
bevinden van zorgmedewerkers. Kris Vanhaecht, 
coördinator van de ZorgSamenBarometer: “Meer 
dan de helft van hen geeft aan dat ze onder druk 
staan, vermoeid en hyperalert zijn, dubbel zoveel 
als normaal”. 

LEIDINGGEVENDE
Bijna een vierde, zo blijkt uit de barometer, heeft 
concentratiestoornissen, alsook angst. Dat is bijna 
vijf keer meer dan normaal. Het aandeel van zij die 
zich ongelukkig voelen ligt dan weer vier keer ho-
ger dan normaal. 
Ook de professionele impact is groot. Zo twijfelt 22 
procent aan zijn of haar kennis, 15 procent dacht er 
vaak aan om te stoppen. Telkens ligt dat percentage 
dubbel zo hoog dan normaal. 
De sociale steun vinden zorgmedewerkers vooral 
bij hun partner (83 procent positieve ervaring) als-
ook bij de collega’s’ (73 procent) en vrienden (70 
procent). Betere ondersteuning vanuit leidingge-
venden blijkt wenselijk. Professionele steun wordt 
nog niet vaak opgezocht.

VEERKRACHT
De barometer is niet alleen een initiatief, maar ook 
een belangrijke toetssteen voor de ZorgSamen, een 
initiatief van zorgnetwerk Zorgnet-Icuro dat binnen 

de Vlaamse taskforce Covid-19 Zorg is uitgegroeid 
tot het online platform voor de ondersteuning van 
de zorg- en welzijnssector. “Het is cruciaal om de 
Vlaamse zorg- en welzijnsmedewerkers mentaal te 
ondersteunen en hun veerkracht te laten behouden 
om uitval te voorkomen”, klinkt het bij de initiatief-
nemers. “Dat is nu belangrijk, maar ook nadat de 
meest acute fase van de crisis zal geweken zijn. Het 
is immers te verwachten dat de druk op de gezond-
heids- en welzijnssector nog maanden zal aanhou-
den.”

WEBINARS
De ZorgSamen wil als informatieplatform alvast het 
mentaal welbevinden van alle medewerkers in zorg 
en welzijn gericht ondersteunen -  ongeacht statuut, 
functie of setting waarin ze werken - en ook hun di-
recte sociale omgeving (partner, familie, vrienden, 
collega’s) betrekken. Op de site vind je antwoorden 
op vragen rond zelfzorg, maar bijvoorbeeld ook ma-
nieren om als collega’s voor elkaar te zorgen.
Medewerkers worden begeleid naar een vervolg- 
aanbod aan ondersteuning wanneer daar nood 
aan is. “Dat gaat van opvang binnen de eigen or-
ganisatie, contactopname via telefoon of chat met 
eerstelijnsdiensten of kortdurende behandeling bij 
psychologen. Maar ook meer gespecialiseerde be-
handeling en het mobiel trauma team.” Ten slotte 
biedt de ZorgSamen, geheel in het huidige tijds-
beeld, webinars rond relevante thema’s voor de 
medewerkers in zorg en welzijn.

William Visterin

Zorg voor jezelf

Vier vuistregels vanuit 
De ZorgSamen

Impact corona op 
zorgmedewerker:

1. Zorg voor regelmaat en voldoende rust.
2. Ken jezelf: vertrouw op wat jou eerder al 

hielp.
3. Laat je emoties toe, ze horen erbij.
4. Volg de richtlijnen en betrouwbare 

informatie.
www.dezorgsamen.be

 Meer dan de helft staat onder druk, is ver-
moeid of hyperalert.

 4 op de 10 heeft slaaptekort.
 15 procent denkt er vaak aan om te stoppen 

met het beroep.
 22 procent twijfelt aan zijn of haar kennis.
 83 procent vindt steun bij partner.

Bron: Zorgbarometer, mei 2020

De coronacrisis heeft zowel persoonlijk als professioneel een grote impact op wie 

werkt in zorg en welzijn. Zo dacht 15 procent er al vaak aan om te stoppen met 

het beroep. Het informatieplatform de ZorgSamen wil het mentaal welbevinden 

van zorg- en welzijnmedewerkers alvast gericht ondersteunen.

Impact corona 
op zorgverlener 
niet te   
onderschatten

DE ZORGSAMEN ONDERSTEUNT MENTAAL WELBEVINDEN VAN MEDEWERKERS IN ZORG EN WELZIJN

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 zorg, makkelijk te 
herkennen aan dit logo.



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.

Wij bieden: een boeiende en afwisselende job met een grote mate van
verantwoordelijkheid binnen een gedreven en kameraadschappelijke ploeg. 
Het voltijds contract is voor onbepaalde duur en extralegale voordelen, zoals
maaltijd- en ecocheques, een sterke groeps- en hospitalisatieverzekering, worden 
binnen het loonpakket voorzien.  

Geïnteresseerd? Stuur vóór 1 juli je cv mét motivatiebrief en vermelding 
‘maatschappelijk assistent’ naar het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, 
t.a.v. Joke Demol, HR verantwoordelijke, Hoogstratenplein 1 te 2800 Mechelen 
of per e-post: vacature@vnz.be.

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT
Voor de stad Antwerpen en Lier (voltijds)

vnz.be

Jouw takenpakket: je wordt ingeschakeld in de Dienst Maatschappelijk Werk van het 
VNZ. Vanuit onze zetel te Lier, zal je vooral zelfstandig moeten instaan voor de sociale 
dienstverlening en indicatiestellingen voor het zorgbudget voor onze leden in de stad 
Antwerpen en omgeving. Tevens zal je de vragen van onze leden beantwoorden,
dit zowel via huisbezoeken, permanenties, telefonisch als per mail.

Jouw profi el: je beschikt over een Professionele Bachelordiploma Sociaal Werk, 
optie Maatschappelijk Werk of bent sociaal verpleegkundige. Bovendien heb je kennis 
van de sociale kaart en gaat jouw belangstelling uit naar de hulpverlening aan zwaar 
zorgbehoevende zieken en personen met een handicap in de thuissituatie. Je bent 
sterk in communicatie en overleg, werkt graag zelfstandig, kan vlot om met pc en 
administratieve taken. Ben je daarenboven nog fl exibel en mobiel, dan kijken we graag 
uit naar jouw sollicitatie. Enkele jaren relevante ziekenfondservaring is een extra troef,
al staat deze vacature ook open voor als je weldra afstudeert!

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds draagt zijn ongebondenheid en streven naar een doel-
treffende Vlaamse ziekte- en invaliditeitsverzekering hoog in het vaandel. Binnen de ziekenfonds-
wereld staat het VNZ bekend als één van de snelst groeiende ziekenfondsen. Ruim 120.000 leden 
ondervinden reeds onze persoonlijke en klantgerichte aanpak. Om onze krachtige ploeg van 
146 personeelsleden te versterken, zijn wij op zoek naar een gemotiveerde medewerker (m/v):

De coronacrisis heeft een impact op de 
gezondheid, maar ook de economische gevolgen 
worden groot. Uit recente cijfers van VDAB 
blijkt een forse stijging van de werkloosheid 
over de afgelopen weken. En veel mensen 
die  aan het solliciteren waren, blijven in 
onzekerheid over hoe het nu verder moet. Het 
blijft bang afwachten hoe de arbeidsmarkt zal 
reageren eens de activiteiten van bedrijven weer 
hun kruissnelheid naderen.

Twijfel
Van de werkzoekenden geeft 86 procent aan 
bezorgd te zijn om geen werk te vinden ten gevolge 
van de coronacrisis, blijkt uit onderzoek van VDAB 
en UGent. 61 procent van de werkzoekenden geeft 
aan veel tijd besteed te hebben aan het zoeken 
naar een job, al doen ze dat wel op een andere 
manier. Vooral vrouwen en werkzoekenden die 
nog maar pas aan het solliciteren zijn maken zich 
meer zorgen. Nederlands onderzoek polste naar de 
vooruitzichten die werkgevers zelf hebben voor de 
komende tijd.  43% van de bedrijven geeft aan dat 
ze hun wervingen opschortten of stopzetten. Bij 6 
op de tien bedrijven die de werving stopten, is de 
onzekere toekomst de hoofdreden waarom ze niet 

langer mensen zoeken. En zelfs 1 op de 2 bedrijven 
waar sollicitatieprocedures lopen, twijfelt om die 
procedure verder af te werken.

Begrip
Een genuanceerd beeld dus, waar voorlopig de 
helft van de bedrijven verwacht dat ze in de 
nabije toekomst nog mensen nodig hebben. Als 
werkzoekende wordt het zaak om de moed niet 
te laten zakken en door te gaan met gericht 
solliciteren op vacatures die je interesseren. Blijf 
je inspanningen ook opvolgen. Als je geen reactie 
krijgt van een bedrijf waar je solliciteerde, vraag 
dan zelf naar een update. Toon wel begrip als 
het antwoord wat langer uitblijft of als je nog 
onzekerheid hoort over de effectieve aanwerving.

Doorzetten
Maak van deze tijd ook gebruik om voor jezelf 
even de puntjes op de ‘i’ te zetten. Update je 
online sollicitatiedossier, zet je cv op punt en kijk 
voor jezelf kritisch naar mogelijke vaardigheden 
en competenties die je nodig moet bijschaven. Het 
aanbod aan online opleidingen is groot vandaag 
de dag. Dat biedt ruime mogelijkheden om die 
leemtes snel en efficiënt op te vullen.

Het kan zijn dat de arbeidsmarkt even stokt. Laat 
dat geen reden zijn om bij de pakken te gaan 
neerzitten. Hou vol en zorg dat je met sterke 
sollicitaties de werkgevers overtuigt dat je van 
de coronatijd gebruik maakte om je vaardigheden 
bij te spijkeren en razend gemotiveerd bent om 
er nu flink tegenaan te gaan. Het succes kan niet 
uitblijven.

De uitdaging van een crisis

Samen sterk voor werk
vdab.be



DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN
VOOR DE AFDELING

GRONDGEBIEDZAKEN

ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
FINANCIËN VOOR

DE AFDELING FINANCIËN

GROENARBEIDER(S) VOOR
ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING

INTERESSE: Stuur je motivatiebrief, vergezeld van het inschrijvingsformulier en een kopie 
van je diploma ten laatste op vrijdag 29 mei 2020 naar het college van burgemeester 
en schepenen, Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel. Tot en met die datum kun je ze 
ook mailen naar odette.libotton@steenokkerzeel.be of afgeven bij de personeelsdienst. 
Enkel de volledige kandidaturen, met kopie van het diploma, worden aanvaard.

GEMEENTEGEMEENTE

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

WWW.STEENOKKERZEEL.BE

TEWERKSTELLING IN CONTRACTUEEL VERBAND

NIVEAU B1-B3 – VOLTIJDSE PRESTATIES –
FUNCTIE VOOR ONBEPAALDE DUUR

BRUTO AANVANGSWEDDE € 2.816,39/MAAND
(AANVANGSALARIS MET INBRENG VAN 10
DIENSTJAREN BIJ VORIGE WERKGEVER(S))

NIVEAU C1-C3 – VOLTIJDSE PRESTATIES –
FUNCTIE VOOR ONBEPAALDE DUUR

BRUTO AANVANGSWEDDE € 1.965,88/MAAND
(AANVANGSALARIS ZONDER DIENSTJAREN

BIJ VORIGE WERKGEVER(S))

NIVEAU D1-D3 – VOLTIJDSE PRESTATIES –
TIJDELIJKE FUNCTIE (ARBEIDSOVEREENKOMST

JUNI 2020 TOT EN MET EIND OKTOBER 2020)
BRUTO AANVANGSWEDDE € 1.929,61 

(AANVANGSALARIS ZONDER DIENSTJAREN
BIJ VORIGE WERKGEVER(S))

TAKENPAKKET:  Je bent medeverantwoordelijk voor de goede werking van de dienst openbare werken 
en patrimoniumzaken: coördinatie, opvolging en controle van werken en diensten (gemeentewegen, 
nutsvoorzieningen, onbevaarbare waterlopen, mobiliteit, verkeersinfrastructuur,...), beheer en regie 
gebouwen en gronden, informatieverschaffi ng aan burgers, advies verlenen...

VEREIST: Je bent houder van minstens een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld 
onderwijs.  Vereist is 10 jaar relevante beroepservaring.  Kandidaten moeten daarna slagen voor een 
niveau- of capaciteitstest evenals voor één of meerdere functiespecifi eke competentietesten.

TAKENPAKKET:  Je werkt mee aan het volledige proces van de opmaak van het meerjarenplan, 
over het voeren van de boekhouding tot de opmaak van de jaarrekening.  Je staat daarbij o.a. in voor 
de opvolging van bestelbons, de registratie van inkomende facturen, de opmaak van betaalstaten, de 
registratie van uitgaande facturen en de opmaak van belastingkohieren.  Noties van boekhouden zijn 
dus zeker gewenst, evenals nauwkeurigheid en cijfermatigheid.

VEREIST: Je bent houder van minstens een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee 
gelijkgesteld onderwijs.

TAKENPAKKET:  Om ons team te versterken werft het bestuur zes groenarbeiders aan, die 
o.a. zelfstandig moeten aanplanten, hagen scheren en gras afrijden. Plantenkennis en kennis van 
snoeitechnieken is een pluspunt.  Je begrijpt en spreekt goed Nederlands. Je werkt graag buiten en 
hebt ervaring met werktuigen (grasmachines, bosmaaiers, kettingzagen,...).

Je voldoet aan de taalwetgeving en slaagt in de selectieproeven (taal van de proef: Nederlands).
Enkel de kandidaten die aan de aanwervingsvoorwaarden voldoen worden uitgenodigd voor deelname aan 
de selectieproeven.

Extralegale voordelen: maaltijdcheques, fi etsvergoeding, tussenkomst in openbaar vervoer,
hospitalisatieverzekering en voor de contractuele personeelsleden: 2de pensioenpijler. 

Bijkomende inlichtingen: personeel@sint-genesius-rode.be of 02 609 86 65.

Interesse? Stuur je cv, motivatiebrief en een kopie van je diploma via brief of per mail ter attentie van het 
College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 46, 1640 Sint-Genesius-Rode en dit uiterlijk op
5 juni 2020 om 12 uur of via mail personeel@sint-genesius-rode.be.

1 BELEIDSCOÖRDINATOR CLUSTER ZORG  
Voltijds • A4a-A4b • statutair op proeftijd van 1 jaar 
Min. brutomaandloon bij 0j anciënniteit: €3.815,69 excl. haardgeld of standplaatstoelage

Takenpakket: Als beleidscoördinator zorg coördineer je alle voorzieningen en diensten ressorterend onder 
de cluster Zorg (WZC De Groene Linde, LDC De Boomgaard, Assistentiewoningen en Thuisdiensten). Je 
draagt bij tot het realiseren van de doelstellingen en de visie van het Lokaal Bestuur Sint-Genesius-Rode, 
rekening houdend met de fi nanciële, organisatorische en reglementaire mogelijkheden. Je denkt mee 
na op strategisch niveau om de cluster Zorg verder te ontwikkelen tot een professioneel geheel. Je bent 
het aanspreekpunt voor de directie van het Woonzorgcentrum, de verantwoordelijke van het LDC en het 
diensthoofd Thuisdiensten en vervangt hen bij afwezigheid. Je maakt deel uit van het managementteam
Profi el: Masterdiploma of gelijkgesteld diploma • 4 jaar relevante beroepservaring in een leidinggevende 
functie • Je hebt een ondernemende persoonlijkheid • Je kan zelfstandig en probleemoplossend werken
• Je hebt de nodige leidinggevende capaciteiten en fl exibele ingesteldheid • Je hebt voldoende voeling 
met de cluster “Zorg” • Je kan communicatiemedia en ICT-toepassingen vlot gebruiken • Je bent 
communicatief en legt makkelijk contacten, …

1 BELEIDSCOÖRDINATOR CLUSTER PUBLIEKE 
RUIMTE EN LEVEN EN BELEVEN    
Voltijds • A4a-A4b • statutair op proeftijd van 1 jaar 
Min. brutomaandloon bij 0j anciënniteit: €3.815,69 excl. haardgeld of standplaatstoelage.

Takenpakket: Je coördineert alle voorzieningen en diensten ressorterend onder de cluster Publieke 
Ruimte (Grondgebiedzaken en Openbare Werken) en onder de cluster Leven en Beleven (Vrije Tijd, 
Burgerzaken, Sociale Dienst, Kinderopvang en de gemeentelijke basisscholen Wauterbos en Vredelaan) 
• Je draagt bij tot het realiseren van de doelstellingen en de visie van het Lokaal Bestuur Sint-Genesius-
Rode, rekening houdend met de fi nanciële, organisatorische en reglementaire mogelijkheden • Je denkt 
mee na op strategisch niveau om deze cluster verder te ontwikkelen tot een professioneel geheel • Je 
bent het aanspreekpunt voor de diensthoofden die onder de cluster publieke ruimte en leven en beleven 
ressorteren en vervangt hen bij afwezigheid • Je maakt deel uit van het managementteam.
Profi el: Masterdiploma of gelijkgesteld diploma • 4 jaar relevante beroepservaring in een leidinggevende 
functie • Je hebt een ondernemende persoonlijkheid • Je kan zelfstandig en probleemoplossend werken
• Je hebt de nodige leidinggevende capaciteiten en fl exibele ingesteldheid • Je hebt voldoende voeling
met de inhoud van de clusters “Leven en Beleven” en “Publieke Ruimte” • Je kan communicatiemedia
en ICT-toepassingen vlot gebruiken • Je bent communicatief en legt makkelijk contacten, …

1 HOOFDDESKUNDIGE TECHNISCHE ZAKEN 
Voltijds • B1-B3 • statutair op proeftijd van 9 maanden
Min. brutomaandloon bij 0j anciënniteit: € 2.509,94 excl. haardgeld of standplaatstoelage

Takenpakket: Algemene coördinatie van de dienst technische zaken, operationele leiding werklieden, 
beheer van het magazijn, onderhoud wegen en kerkhof, het containerpark, …
Profi el: Bachelordiploma of gelijkgesteld diploma • Je straalt autoriteit uit • Je bent voldoende assertief
• Je hebt een lange termijnvisie • Je kan beleidsvoorbereidend werk doen • Je hebt verantwoordelijkheids-
zin, respect voor timing en afspraken • Je bent stressbestendig • Je bent bereid om de nodige vormingen 
te volgen • Je hebt een sterke bekommernis om je eigen en andermans veiligheid.

1 PREVENTIEADVISEUR 
Voltijds • B1-B3 • statutair op proeftijd van 9 maanden
Min. brutomaandloon bij 0j anciënniteit: € 2.509,94 excl. haardgeld of standplaatstoelage

Takenpakket: Je adviseert de organisatie op vlak van arbeidsveiligheid en hygiëne, psychosociale 
aspecten, ergonomie, ... • Je creëert een langetermijnvisie rond welzijn op het werk • Je verricht veelvuldige 
en systematische onderzoeken op de werkplaatsen • Je maakt maand- en jaarverslagen op • Je werkt 
interne noodprocedures uit. De werkopdracht bestaat uit 75% prestaties voor het OCMW en 25% 
prestaties voor het gemeentebestuur.
Profi el: Bachelordiploma of gelijkgesteld diploma • Je bent in het bezit van een getuigschrift van preventie-
adviseur niveau 2 • Je beschikt over een praktische ervaring als interne preventieadviseur of als preventie-
adviseur bij een Externe Dienst (minimum 4 jaar) • Je bent sterk analytisch ingesteld • Je neemt verant-
woordelijkheid, werkt nauwkeurig en effi  ciënt • Je bent assertief en beschikt over sterke communicatieve 
vaardigheden (luisteren, overleg plegen, afspraken maken, presenteren en adviseren) • Je hebt redactionele 
vaardigheden • Je kan zowel zelfstandig als in team vlot en resultaatgericht functioneren • Je kan vlot 
overweg met informaticapakketten • Je werkt oplossingsgericht.

1 DESKUNDIGE PATRIMONIUM 
Voltijds • B1-B3 • contractueel
Min. brutomaandloon bij 0j anciënniteit: € 2.509,94 excl. haardgeld of standplaatstoelage

Takenpakket: Uitvoeren van het patrimoniumbeleid, voeren van toezicht en controle op de uitgevoerde 
werken, opmaken van logboeken, opvolgen van defecten en problemen in de diverse gemeentelijke 
gebouwen,  …
Profi el: Bachelordiploma of gelijkgesteld diploma • Je hebt een grondige kennis van de wetgeving en 
reglementeringen inzake patrimoniumbeleid • Je hebt kennis van de gebruikelijke informaticasystemen
• Je kan goed organiseren en coördineren • Je hebt een correct taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk 
• Je bent voldoende assertief • Je kan een visie ontwikkelen • Je bent stressbestendig.

1 DESKUNDIGE AANKOPEN 
Voltijds • B1-B3 • contract bepaalde duur met optie onbepaalde duur
Min. brutomaandloon bij 0j anciënniteit: € 2.509,94 excl. haardgeld of standplaatstoelage

Takenpakket: Het ondersteunen van de beleidsplanning van het lokaal bestuur inzake het aankoopbeleid 
• Je beheert o.a. de module 3P overheidsopdrachten • Je bouwt mee een contractenbeheermodule uit en 
volgt dit op • Je optimaliseert het gebruik van raamovereenkomsten en groepsaankopen en onderhandelt 
met leveranciers inzake het aankoopbeleid.
Profi el: Bachelordiploma of gelijkgesteld diploma, bij voorkeur in een fi nanciële richting • Je hebt kennis 
van de wetgeving rond overheidsopdrachten, het decreet lokaal bestuur en de BBC-regelgeving of je bent 
bereid je hierin bij te scholen • Je hebt schriftelijke en mondelinge vaardigheden • Je bent vlot in de sociale 
omgang, tactvol, discreet en je hebt respect voor het beroepsgeheim • Je hebt een grondige kennis van de 
gebruikelijke informaticasystemen.

www.sint-genesius-rode.be

Het Lokaal Bestuur
SINT-GENESIUS-RODE
werft aan (m/v):

OCMW
ST-GENESIUS-RODE



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). 

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):

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.

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

personeelsdienst, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel
voor 1 juni 2020.

IOK en IOK Afvalbeheer zijn dynamische en sterk groeiende organisaties die als doel 
hebben de aangesloten besturen te ondersteunen. Voor haar personeelsdienst wensen 
IOK en IOK Afvalbeheer aan te werven voor onbepaalde duur een (m/v):

Stafmedewerker personeelsdienst
Geel – voltijds – master 

Surf naar www.iok.be voor meer inlichtingen.



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

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

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

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

PROJECTINGENIEUR GEBOUWENBEVEILING
beveiligingsschrijnwerk (ref. 117 702B)

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

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

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

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

de project manager/bedrijfsleider.

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

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

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

www.eurodv.eu

Hoofddeskundige milieu en
duurzaamheid (B4-B5)
Je stimuleert de bevolking, bedrijven en gemeentelijke
diensten tot het aannemen van een meer milieubewuste
houding en je levert daarnaast ook een bijdrage met
betrekking tot het vrijwaren van het leefmilieu. Hierbij co-
ördineer en bewaak je de duurzaamheidsdoelstellingen.

• Je beschikt over een bachelordiploma.
• Je beschikt over ten minstens vier jaren relevante

beroepservaring.
• Je beschikt over een rijbewijs B.

De gemeente biedt u een voltijdse contractuele functie
met verloning op B4-B5 niveau, aangevuld met extralegale
voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatie-
verzekering en een aantrekkelijke vakantieregeling.

Meer informatie vind je op www.assolutions.be/jobs of
kan je opvragen bij Julie Morbée, julie@assolutions.be of
09 389 69 97.

Kluisbergen wordt gekenmerkt door zijn landelijk en
heuvelachtig karakter. Met het Kluisbos, de Oude
Kwaremont, de Paterberg, ... trekt Kluisbergen jaarlijks
duizenden wandelaars en fietsers aan van ver buiten de
gemeentegrenzen die willen genieten van de rust en van
de weidsheid van de gemeente. Voor de uitbreiding van
onze organisatie zijn wij op zoek naar een voltijdse,
contractuele hoofddeskundige milieu en duurzaamheid
(B4-B5). 

Solliciteren kan tot uiterlijk vrijdag
29 mei 2020. Dit kan zowel online
via
www.jobsolutions.be/register/54
27 als per post aan de hand van
het inschrijvingsformulier, t.a.v.
Julie Morbée, A&S Solutions,
Kokerstraat 2A, 9750 Kruisem
(datum poststempel of e-
sollicitatie telt).

Solliciteren kan uiterlijk tot vrijdag 29 mei 
2020. Dit kan zowel online via jobsolutions.
be/register/5427 als per post aan de hand 
van het inschrijvingsformulier, 
t.a.v. Julie Morbée, A&S Solutions, 
Kokerstraat 2a, 9750 Kruisem (datum
poststempel of e-sollicitatie telt).

JOB

DESKUNDIGE OPENBARE WEGEN EN PLEINEN
niveau B1-B3 – voltijds (38/38) – contractueel bediende – onbepaalde duur
Je bent mee verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van 
wegen, stoepen en pleinen in Peer. Je hebt een hart voor techniek en 
samenwerking. Samen met de ploeg van arbeiders op het terrein, denk 
je vanuit een technisch oogpunt na over de ontwikkeling van een stad waar 
het goed wonen en werken is. Je bent een administratieve duizendpoot die 
verantwoordelijk is voor het uitschrijven van overheidsopdrachten, mee 
opvolgen van werken en afhandeling van bestelbonnen en facturen.

We zoeken een 
enthousiaste collega!

PROFIEL
 Je beschikt over:

- ofwel minimum een 
bachelorsdiploma, 
bij voorkeur in een 
technische richting; 

- ofwel minimum 3 jaar 
relevante beroepserva-
ring en je slaagt in een 
bijkomende niveautest. 

 Je kan goed plannen en 
organiseren, en kan goed 
netwerken. 

Meer info en de 
functieomschrijving vind je 
op www.peer.be of krijg 
je via solliciteren@peer.be. 

AANBOD
 Een boeiende en aangename werkom-

geving in een dynamisch en gevarieerd 
team.

 Een voltijdse tewerkstelling (38/38ste) 
voor onbepaalde duur, als contractueel 
bediende.

 Een salaris in niveau B1-B3, met een 
brutowedde die zich situeert tussen 
2.509,94 euro en 3.387,69 euro (38/38ste, 
huidige index, afhankelijk van relevante 
meeneembare anciënniteit), aangevuld 
met enkele extralegale voordelen. 

INTERESSE?
Bezorg je sollicitatiebrief samen met je cv 
en een kopie van je diploma ten laatste 
op zondag 31 mei 2020:
- schriftelijk aan Stad Peer, Zuidervest 2a, 

3990 Peer
- via mail naar solliciteren@peer.be



Ovo West BV te Brugge, verpakt eieren voor retail, food-service, industrie, groot- en kleinhandel en particulieren. 
Deze internationale onderneming sorteert, controleert, verpakt en verzendt deze eieren die ze aankopen of zelf 
produceren via hun zusterbedrijf Geiko nv. Ovo West voorziet een divers aanbod, waardoor ze flexibel inspelen op 
de wensen van de klant. Zo kunnen zij onder meer op deze wijze een meerwaarde bieden.

Dit dynamisch bedrijf zoekt gemotiveerde medewerkers (m/v) om hun team te versterken.

Ben je er als de kippen bij om aan 
de slag te gaan bij Ovo West?
Solliciteer dan nu via
kato@aanwervingshuis.be
056/225.880
www.aanwervingshuis.be
Deze functies worden 
exclusief behandeld 
door Aanwervingshuis.

Waarom kiezen voor Ovo West?
Ovo West waardeert jouw gedrevenheid en motivatie en laat jou thuis voelen in dit familiaal bedrijf met afwisselende 
taken. Daarnaast voorzien ze de nodige interne opleiding. Je krijgt de ruimte om jouw verantwoordelijkheid op te 
nemen in een uitdagende functie en hiervoor bieden zij een competitief loonpakket.

ASSISTANT MANAGER (Ref. 8315)

Wat is dat? Je gaat de zaakvoerders allround ondersteunen met een brede waaier aan taken: bestellingen opvolgen, 
planning opmaken, voorraadbeheer, facturatie, de nodige administratie die komt kijken bij transport, veiligheid, 
kwaliteit, hygiëne, etc. Hierdoor word jij hét aanspreekpunt voor klanten, leveranciers en de medewerkers. Je 
neemt de verantwoordelijkheid hiervoor op en gaat je taken autonoom uitvoeren.

Wie ben jij? Je bent een administratieve duizendpoot die zelfstandig kan werken. Bovendien heb je ervaring in een 
vergelijkbare functie. Je trekt mee aan de kar en handelt proactief. Je hebt een goede helicopterview om alle deeltaken 
te kunnen uitvoeren. Daarenboven ben jij erg communicatief en gedreven.

OPERATIONS MANAGER (Ref. 8317)

Wat is dat? Jij hebt een overkoepelende verantwoordelijkheid voor het vlotte verloop van het praktische gedeelte 
in Ovo West. Je volgt de productie op en stuurt hiervoor de productieverantwoordelijke en zijn team aan, je 
motiveert en coacht hen ook. Je gaat hands-on te werk en focust op efficiëntieverbeteringen. Naast de productie 
ben je ook onder meer verantwoordelijk voor logistiek en magazijn.

Wie ben jij? Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie en hebt een technische achtergrond en/of interesse. Je bent 
goed met mensen en hebt een goede portie gezond verstand.

 

HR-MANAGER
Daadkrachtige, hands-on HR-generalist

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

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

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

De kennismaking

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

  www.edibo.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

AZ Sint-Lucas werft aan:

(AFSTUDEREND) VERPLEEGKUNDIGE

AANKOPER

DIENSTHOOFD MEDISCHE REGISTRATIE

JOBSTUDENTEN VERPLEEGKUNDE &
SCHOONMAAK

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT

PASTORAAL WERKER

TECHNICUS ELEKTRONICA/
ELEKTROMECHANICA

VERPLEEGKUNDIGE 
COVID-AFDELING

VERPLEEGKUNDIGE EVA 
(EENHEIDSONDERSTEUNING
VERPLEEGKUNDIGE ANAMNESE)

VERPLEEGKUNDIGE 
RAADPLEGING UROLOGIE

VERPLEEGKUNDIGE 
SPOEDGEVALLENDIENST

Of schrijf naar:  
AZ Sint-Lucas 
Personeelsdienst 
Sint-Lucaslaan 29
8310 Brugge

Solliciteer online via 
www.stlucas.be/jobs



Mariaziekenhuis en Revalidatie & MS Centrum - beide 
gelegen en vlot bereikbaar in Pelt - zijn sinds 2018 
geïntegreerd in één vzw. 

Mariaziekenhuis is een modern ziekenhuis waar meer 
dan 1.000 medewerkers en 120 artsen dagelijks 
het beste van zichzelf geven en streven naar 
hoogstaande professionele zorgkwaliteit met een 
patiëntgeoriënteerde werking. 

Het Revalidatie & MS Centrum is gekend 
voor zijn MS-expertise en specialisatie in de 
neurologische en locomotorische revalidatie. 
Ongeveer 300 medewerkers zijn constant 
‘in beweging’ om de best mogelijke zorg, 
behandeling en begeleiding op maat te 
geven in een professionele en dynamische 
werkomgeving. 

Aanbod

• job met inhoud en 
verantwoordelijkheid

•  collegiale werksfeer
•  wedde volgens wettelijke barema’s
• tal van interessante bijkomende 

arbeidsvoorwaarden
• overname van relevante anciënniteit
• gezinsvriendelijk personeelsbeleid
• inscholingsprogramma voor nieuwe 

medewerkers
• uitgebreid aanbod van 

vormingsmogelijkheden
• horizontale en verticale 

doorgroeimogelijkheden
• werk in een groene en filevrije 

omgeving

Interesse?

Voor uitgebreide jobomschrijvingen, 
meer informatie over onze ziekenhuizen 
of je kandidaatstelling kan je terecht op  
jobs.mariaziekenhuis.be
Solliciteren kan tot 31 mei 2020. Voor 
de functie van verpleegkundige kan je 
altijd solliciteren.

Het Mariaziekenhuis is op zoek naar:

Medewerker schoonmaak 
patiëntenkamers

Medewerker schoonmaak 
operatiekwartier     

Pedagogisch medewerker

Stafmedewerker master data 

Verpleegkundige algemeen

Verpleegkundige operatiekwartier

Zorgkundige

Het Revalidatie & MS Centrum is op zoek naar:

Verpleegkundige

Zorgkundige

Revalidatie & MS Centrum - Boemerangstraat 2 - 3900 Pelt Mariaziekenhuis - Maesensveld 1 - 3900 Pelt

INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online.
VRAGEN? Contacteer Gertjan Hoste op +32 9 242 53 51.

Field Sales Manager
Resultaatgerichte en ervaren peoplemanager

Je functie: • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een 
performant verkoopteam in België. Je maakt, in lijn met de commer-
ciële strategie, de vertaalslag naar een concreet salesactieplan dat je 
implementeert en opvolgt teneinde de vooropgestelde objectieven te 
behalen op korte en lange termijn • Als peoplemanager stuur je een 
team van vertegenwoordigers (8 FTE’s) aan en coördineer je de 
externe merchandisers (6 FTE’s). Je bent een inspirerende salescoach 
die met zijn team ‘in the field’ aanwezig is en zodoende de commerciële 
competenties aanscherpt en zorgt voor een goede opvolging • Je 
ondersteunt je mensen bij de jaarnegotiaties en ziet erop toe dat deze 
gealigneerd zijn met het commerciële beleid • Door je aanwezigheid in 
de markt, hou je voeling met klanten, trends en evoluties, en detecteer 
je businessopportuniteiten of creatieve ideeën voor een betere 
marktactivatie • Je rapporteert aan de Commercieel Directeur België.

Je profiel: • Je genoot een hogere opleiding gecombineerd met een 
ervaring van min. 10 jaar in een leidinggevende en commerciële rol 
binnen FMCG, private label of andere productgerelateerde business 
• Je beschikt over sterke peoplemanagementskills, vanuit je 
gedrevenheid en aanstekelijk enthousiasme zorg je voor een positieve 
dynamiek en weet je een team naar een hoger niveau te tillen en 
resultaten neer te zetten • Je hebt ervaring in rapportering en de 
opvolging van KPI’s en je communiceert helder en nauwgezet 
• Je bent cijfermatig sterk en beschikt over de nodige analytische 
vaardigheden • Je kan aarden in een ambitieuze, resultaatgedreven en 
snel veranderende omgeving. Je bent assertief, beschikt over 
daadkracht en volharding om verkoopdoelstellingen te realiseren 
• Je bent vlot tweetalig (Nederlands en Frans).

HG International is een Nederlandse 
organisatie en marktleider in het 
segment van de gespecialiseerde 
reinigings- en onderhouds-
producten voor de consumenten-
markt. Onder de slogan “HG. Doet 
wat het belooft” onderscheidt  ze 
zich enerzijds door het diverse, 
gespecialiseerde assortiment van 
meer dan 300 producten en 
anderzijds door de hoogstaande 
kwaliteit. HG Belgium is gevestigd 
in Sint-Martens-Latem en ver-
tegenwoordigt een omzet van 
€ 15 miljoen. Om de ambitieuze 
groei te ondersteunen zoeken zij 
momenteel een (m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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GENT

Junior Financieel Manager
Ondernemende en analytische finance allrounder met passie voor financiële 

processen en reële doorgroeimogelijkheden
Je functie: • Je fungeert als rechterhand van de Financieel & 
Administratief Directeur en ondersteunt hem in de verschillende 
domeinen van het financiële beleid van Haven Oostende en haar 
dochterondernemingen • Je deinst er niet voor terug om zelf in 
de boekhouding te duiken en bent bereid om uitvoerende taken 
binnen het controllingdomein voor jouw rekening te nemen. Je 
werkt mee aan de operationele rapportage en de maandelijkse 
en jaarlijkse afsluitingen • Je bent medeverantwoordelijk voor de 
opmaak van de jaarlijkse budgetten en tussentijdse forecasts 
• Je stelt fiscale aangiften op en formuleert adviezen op fiscaal 
vlak • Je neemt de operationele kosten onder de loep, analyseert 
de resultaten en vertaalt deze in rapporteringen • Je waarborgt 
de juistheid van de financiële informatie en zet interne 
controlesystemen op • Je neemt een actieve trekkersrol op 
binnen diverse projecten, zoals het in kaart brengen en 
optimaliseren van documentenflows en procedures op basis van 
interne audits, het uitvoeren van activity-based costing-analyses, 
enz. • Je rapporteert aan de Financieel & Administratief Directeur.

Je profiel: • Je behaalde een masterdiploma in een financiële of 
economische richting (economie, TEW, handelsingenieur, enz.)
• Ervaring als auditor is een pluspunt • Je beschikt over een sterk 
analytisch vermogen en een constructieve, kritische ingesteld-
heid • Je bent cijfermatig sterk, weet snel tot een duidelijke 
probleemstelling te komen met suggesties voor actieplannen 
• Je bent een gedreven teamspeler en ondernemend ingestelde 
persoon met goede communicatievaardigheden, hoge verant-
woordelijkheidszin en een hands-on mentaliteit.

Aanbod: • Een zeer boeiende en uitdagende functie met reële 
doorgroeimogelijkheden binnen een groeiende organisatie in 
volle ontwikkeling en dit binnen een fascinerende omgeving 
• De kans om mee jouw stempel te drukken op de verdere 
professionalisering en uitbouw van Haven Oostende • Een 
attractief salarispakket in overeenstemming met jouw ervaring.

Haven Oostende staat in voor de 
exploitatie van het havengebied van 
Oostende. Binnen de haven wordt de 
focus gelegd op 5 pijlers: blauwe 
economie, bulk & project cargo, 
circulaire industrie, ferrytrafiek & 
cruises en de visserijsector. Ze 
wenst de aandacht voor veiligheid, 
gezondheid en milieu uit te dragen en 
ondersteunt onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie. Haven Oostende heeft 
resoluut voor een nieuwe koers 
gekozen; dit heeft in 2019 reeds zijn 
vruchten afgeworpen. Ze wenst de rol 
als motor voor tewerkstelling in 
Oostende en de regio op te nemen.
In het kader van de uitbreiding van 
haar financieel departement zoeken 
wij momenteel een (m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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Haven Oostende staat in voor de Haven Oostende staat in voor de 

INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online.
VRAGEN? Contacteer Sophie Van Kerckvoorde op +32 9 242 53 92. 



VACATURE

Gemeentebestuur Leopoldsburg werft aan:

ZELFSTANDIGE UITBATER  
VOOR CAFETARIA BUURTHUIS

Aanvang  
1 december 2020*

Info en inlichtingen 
evy.rutten@ccleopoldsburg.be – 011 34 65 48

ZELFSTANDIGE UITBATER  
VOOR CAFETARIA ’T GELEEG

Aanvang  
1 augustus 2020*

Info en inlichtingen 
michiel.lenaerts@leopoldsburg.be – 011 40 22 60

De voorwaarden voor elk van deze aanwervingen kan je opvragen bij de 
bevoegde dienst (zie contactgegevens hierboven). Deze zal je ook kunnen 
vertellen welke documenten je bij je kandidatuur moet voegen.

Je kunt je kandidatuur van 10 tot en met 31 mei schriftelijk indienen.  
Je moet deze richten aan: College van burgemeester en schepenen,  
Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg.

Vermeld in je kandidatuur zeker voor welke cafetaria je interesse hebt.  
Je kunt ook deelnemen aan beide aanwervingsprocedures.

* De data van aanvang zijn onder voorbehoud van de 
op dat moment geldende maatregelen in het kader 
van de coronacrisis.

KANDIDAATSTELLING

VACATURE
ALGEMEEN DIRECTEUR 
(M/V) Sleutelzorg

Als algemeen directeur ben je verantwoordelijk voor de algemene 
organisatie, de coördinatie en het dagelijks bestuur van de 
Welzijnsvereniging Sleutelzorg. 

Je behartigt het strategische en integraal management van de 
organisatie samen met de raad van bestuur en het directiecomité. 
Je garandeert een kwaliteitsvol zorgaanbod binnen onze 
2 woonzorgcentra, assistentiewoningen, lokaal dienstencentrum, 
centrum voor kortverblijf en thuiszorgdienst. 

Je inspireert je medewerkers om Sleutelzorg verder te doen groeien.

Interesse?
Uitgebreide informatiebrochure op www.temse.be .
Solliciteer ten laatste op 31 mei 2020 via solliciteren@sleutelzorgtemse.be .

Profi el:
• Masterdiploma
• Minstens 3 jaar ervaring
• Inspirerende leidinggevende
• Sterke manager op strategisch, 

fi nancieel en organisatorisch vlak

Aanbod:
• Statutaire tewerkstelling op 

A4a-A4b-niveau
• Een strategische rol in een 

bloeiende organisatie
• Verschillende extralegale 

voordelen

                      
VZW Asster is een organisatie die bestaat uit psychiatrisch ziekenhuis 

‘Asster’ en het psychiatrisch verzorgingstehuis ‘De Passer’ in  
Sint-Truiden. Per jaar worden er meer dan 2200 opnames 

gerealiseerd. Ons zorgaanbod richt zich tot alle leeftijdsgroepen 
en wordt aangeboden in diverse gespecialiseerde zorgclusters 

verspreid over twee campussen. In Asster werken meer dan 900 
medewerkers en 20 artsen, die met veel passie en professionalisme 

kwaliteitsvolle, warme en veilige zorg leveren. Het ziekenhuis 
participeert aan diverse zorgvernieuwingsprojecten en netwerken. 

Wij zijn momenteel op zoek naar:

VERPLEEGKUNDIGEN 

VLIEGEND AFDELINGSHOOFD

STAFMEDEWERKER PRO COMMUNICATIE

Wij bieden een warme werkomgeving waar kwaliteit en  
mensgerichte zorg elke dag vertaald worden in zorg voor  

patiënten, bewoners én medewerkers. 

Heb je interesse om bij ons aan de slag te gaan?  
Check de uitgebreide beschrijving van onze vacatures op onze  

jobsite: [asster.hro.be]. Welkom!

De aanwervingsvoorwaarden, het volledige functieprofiel en meer informatie over de 
functie kan je terug vinden op werkeninbocholt.be. Solliciteren kan t.e.m. 28 mei 2020.

Het gemeentebestuur van Bocholt gaat over tot een 
aanwervingsprocedure, met aanleg van een wervings-
reserve voor de duur van twee jaar, voor de functie van:

1 DESKUNDIGE OMGEVING (M/V)  
contractueel, B-niveau, salarisschaal B1-3, 38/38

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

 GEMOTIVEERDE WINKEL MANAGER
Functieomschrijving
•   Het werk van het winkelteam 

organiseren en plannen 
•  De voorraad beheren en bij 

leveranciers bestellen.
•  Klanten verwelkomen, het kassawerk 

beheren en de telefoon opnemen
Profiel:
• Je bent commercieel 
• Je bent betrouwbaar.

•  Je bent flexibel

Aanbod
•  Een contract van onbepaalde duur
•  38u/week 
•  Wij bieden volgende voordelen: 

een hospitalisatieverzekering na 6 
maanden

•  En een bonus op de resultaten van de 
firma

Solliciteren kan via info@bruyerre.be 

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



Word één van onze volgende topcollega’s!

DESKUNDIGE FINANCIËN (m,v,x) 
B1-B3 - STATUTAIR - VOLTIJDS - MET AANLEG WERFRESERVE 
Bent u gebeten door cijfers en heeft u interesse in het financieel beleid van een lokaal 
bestuur? Wenst u dit talent in te zetten binnen een context met maatschappelijke 
meerwaarde en ruimte voor initiatief en opleidingskansen? Stel u dan zeker kandidaat 
voor deze veelzijdige job. Uw belangrijkste opdrachten zijn: boekhouding en financieel 
advies, fiscale aangiftes en inningen en coördinatie van het centraal aankoopbeheer. 
Bruto geïndexeerd jaarsalaris B1-B3 van 30.119,30 euro (zonder anciënniteit) tot 50.750,15 
euro (met 23 jaar anciënniteit). 

PROCESCOÖRDINATOR VERGUNNINGEN (m,v,x)
B1-B3 - CONTRACTUEEL - VOLTIJDS - MET AANLEG WERFRESERVE 
Bent u een enthousiaste administratieve duizendpoot met interesse in stedenbouw? Het 
team ruimte zoekt een stevige rechterhand met organisatietalent en juridische feeling om 
samen mee de visie op ruimtelijke ordening en handhaving uit te voeren! Uw belangrijkste 
opdrachten zijn: eerstelijnsadvies bij vergunningsaanvragen en administratieve opvolging 
van A tot Z van deze aanvragen. Lijkt dit iets voor u? Aarzel dan niet om u kandidaat te 
stellen en collega te worden van dit topteam! Bruto geïndexeerd jaarsalaris B1-B3 van 
30.119,30 euro (zonder anciënniteit) tot 50.750,15 euro (met 23 jaar anciënniteit).

U krijgt een familiale sfeer met collega’s 
die er dagelijks voor gaan, ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling en creativiteit, 
een mooie work-life balance, een 
marktconform loon, extralegale voordelen, 
vertrouwen en autonomie.

Bent u één van onze volgende topcollega’s 
die graag excelleren? Schrijf u dan als de 
bliksem in via
www.sint-martens-latem.be/vacatures 
Solliciteren kan tot en met 7 juni 2020, voor 
middernacht.

Sint-Martens-Latem, kunstenaarsdorp aan de oevers van de Leie zoekt enthousiaste 
collega’s m/v/x! Houdt u van deskundige en uitmuntende dienstverlening? En dat in 
een gemeente, geliefd om haar vele groen, pittoreske dorpskernen en rijke verenigings- 
leven? Kom dan onze hechte teams van 90 dynamische medewerkers vervoegen!

Laatstejaarsstudenten zijn welkom om deel te nemen aan de selectieproeven!sint-martens-latem.be/vacatures

SINT-MARTENS-LATEM

Selectie & Individuele screenings

Accent Etiketten uit Gullegem is een 
toonaangevende producent van 
zelfklevende labels voor allerlei industriële 
toepassingen (B2B). Een hypermodern 
machinepark en een heel ervaren en 
gepassioneerd team staan borg voor 
topkwaliteit en een uitstekende service.
Accent Etiketten voldoet aan de meest 
strenge kwaliteitsnormen (o.a. BRC/ISO 
9001/FSC) en brengt duurzaamheid en 
innovatie dagelijks in de praktijk.
Continue investering in ontwikkeling 
zorgt voor een toekomstgerichte aanpak 
en verdere groei. Dankzij de uitgebreide 
productmogelijkheden en knowhow 
is Accent Etiketten een gewaardeerde 
partner voor zeer diverse bedrijven uit 
zowel de food als non-food sector.
Met het oog op het verstevigen van haar 
marktpositie in België zien we op korte 
termijn uit naar een performante (m/v):

Functie-inhoud: • fi deliseren van de ruime klantenportefeuille • ontwikkelen 
van new business door actieve, doelgerichte prospectie • behoeften detecteren 
en vertalen naar oplossingen op maat • mee uitvoeren van marketingacties
• rechtstreeks rapporteren aan het management.
Functieprofi el: • extraverte persoonlijkheid, communicatief vaardig, fl exibel 
en klantgericht • zeer goed logisch en analytisch denkvermogen • sterke 
onderhandelaar op B2B niveau • hoger opleidingsniveau of gelijkwaardig door 
bewezen ervaring - ook young potentials komen in aanmerking • sectorervaring 
is een sterk pluspunt • goede beheersing van de Nederlandse taal en goede 
noties Frans.
Functievoordelen: • dynamische werkomgeving waar collegialiteit centraal staat 
• zeer competitief salarispakket • een bedrijfswagen en alle nodige tools om te 
slagen in de job • een ruime mate van autonomie en doorgroeikansen binnen 
een snelgroeiend bedrijf • een familiale en no-nonsense cultuur.
Interesse? Mail vandaag nog jouw sollicitatiebrief met volledige cv naar
info@antoonbulcke.be. Contactpersoon: dhr Antoon Bulcke. Jouw kandidatuur 
wordt zeer vertrouwelijk behandeld. Kandidaten die aan het vooropgesteld 
profi el beantwoorden, worden binnen de 10 dagen uitgenodigd voor een 
persoonlijk gesprek. Alle social distancing en coronaveiligheidsmaatregelen 
worden nageleefd. Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door advies-
kantoor Antoon Bulcke.

COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE
Sector: Vlaanderen

labels & packaging

Erkend w
ervings- en selectiebureau VG. 60/B 

Schoolstraat 59 bus 22, 8800 Roeselare-Beveren
Tel.: 051 22 17 92

E-mail: info@antoonbulcke.be
www.antoonbulcke.be

Om aan onze groei te voldoen, zijn wij opzoek naar een:

COMMERCIËLE 
REKRUTEERDER (M/V)
Functieomschrijving :
Actieve prospectie van onderaannemingsbedrijven in heel 
Vlaanderen • Prijsanalyse en prijsstudie • Opstellen van de 
aanbestedingsstukken en de meetstaten • Commerciële 
onderhandelingen voeren met respect voor onze 
bedrijfsstrategie.

Uw profiel : 
U heeft een commercieel / technisch diploma • U bent sterk 
gericht op service en kwaliteit • U bent georganiseerd, 
ondernemend, volhardend en werkt resultaatgericht • U 
werkt graag autonoom.

Woningen Compere biedt u : 
Een aantrekkelijk salaris op basis van uw competenties en 
ervaring • Een bedrijfswagen en een tankkaart • G.S.M. met 
abonnement • Interne doorgroeimogelijkheden • Contracttype : 
voltijds regime 40 u/week

Heeft u interesse ? Stuur dan uw CV door naar: 
sollicitatie@woningencompere.be 

Belgische marktleider in 
de  “sleutel-op-de-deur” 

woningbouw

Woningencompere.be 
 Horpmaelstraat 26, 4360 Oerle (Dichtbij Sint-Truiden en Tongeren)

Om aan onze groei te voldoen, zijn we op zoek naar een (m/v)

WERFLEIDER
Uw opdracht :
U beheert verschillende bouwprojecten van individuele 
woningen • U werkt hiervoor nauw samen met onze interne 
diensten, alsook met sleutelfiguren uit de bouw • U bent 
verantwoordelijk voor de uitvoering en de algemene opvolging 
van werven en houdt hierbij rekening met de vastgelegde 
normen en budgetten • Wij bieden u de mogelijkheid om vanuit  
thuis te werken en naar nabijgelegen werven te gaan

Uw profiel : 
U bezit een diploma in de bouw en/of hebt gelijkwaardige 
ervaring • U bent dynamisch en sociaal en onderhoudt graag 
een goede relatie met klanten en onderaannemers • U bezit 
over een groot verantwoordelijkheidszin • U bent punctueel 
en beschikt over een aangeboren gevoel voor organisatie  
• Uitdagingen zijn voor u niet vreemd, want u bent 
gemotiveerd en ambitieus • Basiskennis Frans vereist

Woningen Compere biedt u : 
Een grondige, interne opleiding • Aantrekkelijk salaris  
• GSM en wagen (+tankkaart), ook voor privégebruik • Een 
uitstekende werksfeer binnen een actief en sociaal team  
• Voltijds dagwerk • De mogelijkheid om te groeien in onze 
onderneming in volle uitbreiding

Heeft u interesse ? Stuur dan uw CV door naar :  
sollicitatie@woningencompere.be

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

Woningencompere.be 
Horpmaelstraat 26 4360 Oerle (Dichtbij Sint-Truiden)

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

LOGISTICS OPERATIONS MANAGER 
Dynamische, hands-on manager met een proces- en klantgerichte mindset
De uitdaging: • Verantwoordelijk voor het aansturen van de 3 productie-
departementen van Hödlmayr Logistics Belgium: compound, predelivery inspection 
en services op maat • Als peoplemanager je team resultaatgericht sturen en coachen 
• Erover waken dat de werkzaamheden op een kwaliteitsvolle, e�  ciënte en e� ectieve 
manier gebeuren, zodat een optimale klantentevredenheid en winstgevendheid 
worden gegarandeerd • De lopende processen continu evalueren met het oog op 
optimalisatie • De KPI’s bepalen, sturen en opvolgen om binnen het budget en de 
vooropgestelde planning te blijven • Duurzame relaties met je klanten uitbouwen, 
nauw samenwerken met de commerciële afdeling en goed op de hoogte blijven van 
de trends met oog voor nieuwe opportuniteiten • Rechtstreeks rapporteren aan de 
Regionale Managing Director en deel uitmaken van het managementteam

De perfecte match: •Bachelor of master in logistiek, supply chain of een ander 
relevant vakgebied • Ervaring (± 5 jaar) in het managen van een logistiek of opera-
tioneel departement • Mensgericht met technische en commerciële skills • Rasechte 
teamspeler die op een gestructureerde, duidelijke en correcte wijze informeert en 
motiveert • Analytisch, procesgeoriënteerd, hands-on en proactief • Vloeiend 
Nederlands, Frans en Engels spreken

Het aanbod: • Een belangrijke, uitdagende positie met groeipotentieel binnen een 
solide, dynamische omgeving • Interessant salarispakket met extralegale voordelen en 
een bedrijfswagen

De kennismaking
Hödlmayr Logistics Belgium nv
(onderdeel van Hödlmayr International 
AG) is een internationaal actief 
familiebedrijf met Belgische 
hoofdzetel in Tongeren. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in het transport en de 
opslag van voertuigen en speelt een 
centrale rol in de supply chain tussen 
autofabrikanten en verdelers. 
Naast het managen van grote 
transportfl eets in Europa, baat 
Hödlmayr Logistics Belgium een 
netwerk van logistieke centra uit, 
waarin de voertuigen klaargemaakt 
worden voor lokale en regionale 
markten. Het bedrijf biedt bovendien 
diensten aan op maat van de klant: 
inspectie, cleaning, ombouw, 
aanbrengen van trekhaken, 
carrosserieherstellingen enz.  
Momenteel zijn wij voor hen op zoek 
naar een: 
 www.hoedlmayr.com

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO



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):

BEDRIJFSBOEKHOUD(ST)ER (ref. 47 324B)

De uitdaging: In nauwe samenwerking met de bedrijfsleider en met ondersteuning van 
een hulpboekhoudster word je autonoom verantwoordelijk voor de volledige operationele 
boekhouding: • boekingen: fi nancieel (CODA), aankoop (paperless) • betalingen
• debiteurenopvolging • contacten met banken en leasemaatschappijen • rapporteringen 
• voorbereiding jaarrekening • diversen: wagenpark, verzekeringen, ...

Profi el: • bachelor of master accountancy of gelijkwaardig door ervaring  • ervaring met 
de boekhouding van een productiebedrijf • ervaring in ERP omgeving is een pluspunt.

Aanbod: • een fi nancieel gezonde dynamische KMO actief in een sterk groeiende 
nichemarkt • een kwalitatieve en innovatieve toeleverancier (o.a. unieke attesten) • een 

solide onderneming die continu investeert in mensen en middelen • motiverende 
loonvoorwaarden + voordelen

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

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:

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)

COÖRDINATOR OPENBAAR DOMEIN
EN WERKEN/AANKOOPDIENST
voltijds – contractuele functie van onbepaalde duur – graad A1a-A3a

Lokaal bestuur Meulebeke is op zoek naar enthousiaste mede-
werkers, die zich thuis voelen in een fl exibele en dynamische 

werkomgeving. Je komt terecht in een gedreven en aangenaam 
team en werkt mee aan de tevredenheid van onze burgers.

Je geeft leiding aan alle medewerkers van de dienst, je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur en je 
bent nauw betrokken met het beheersteam. Enerzijds sta je in voor het organiseren en coördineren van de centrale 
aankoop van alle (gegroepeerde) bestellingen en contracten. Anderzijds ben je verantwoordelijk voor de coördi-
natie, opvolging en controle van zowel de uitbestede werken, als van de werken in eigen beheer aan het openbaar 
domein en patrimonium. Je bent een teamspeler, met een sterke vakkennis en uitstekende leidinggevende en 
coördinerende vaardigheden. 

Voorwaarden: Je beschikt over een masterdiploma en hebt 1 jaar ervaring of je beschikt over een bachelor-
diploma, met minimum 4 jaar ervaring en je slaagt voor een niveau- of capaciteitstest. Voor alle andere gevallen 
beschik je over minimum 10 jaar ervaring en slaag je voor een niveau- of capaciteitstest.

Aanbod: Werken dichtbij huis, in een stabiele en moderne werkomgeving met mooie werkuren en fi jne collega’s
en met doorgroeimogelijkheden richting het managementteam. Je krijgt een contract van onbepaalde duur met 
een aantrekkelijk loon en bijkomende extralegale voordelen, zoals vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijd-
cheques en hospitalisatieverzekering. Anciënniteit is bespreekbaar.

Interesse? Tot en met 08 juni 2020 kan je online solliciteren via www.ccselect.probisgroup.be/vacatures door 
jouw motivatiebrief en cv, een kopie van het gevraagde diploma, en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder
dan 6 maanden) te bezorgen. 

Bijkomende informatie kan je terugvinden op www.ccselect.probisgroup.be.
Voor vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of 02 467 35 40. 

De sociale huisvestingsmaatschappij Woonveer Klein-Brabant maakt werk van 
kwaliteitsvol en betaalbaar wonen in Puurs-Sint-Amands en Bornem. Woonveer 
beheert ruim 1.500 huurwoningen, bouwt sociale koopwoningen en biedt sociale 
leningen aan.  

Wij zijn nu op zoek naar een  

DESKUNDIGE TECHNISCHE DIENST 
(PROJECTOPVOLGING) (38U)
Taken & verantwoordelijkheden
Je staat in voor
- de opvolging van renovatie- en nieuwbouwwerken 
- de technische analyse van aanbestedingsdossiers van ontwerpers 
- de technische en administratieve opvolging van onderhoudswerken 
Je rapporteert aan het hoofd technische dienst

Profiel
Voor deze functie zoeken we iemand met volgende competenties en ervaring:
-  je hebt een bachelor diploma in een bouwtechnische richting of gelijkwaardig 

door ervaring
-  je beschikt over de nodige communicatieve en organisatorische vaardigheden
-  je hebt zin voor initiatief en 

verantwoordelijkheid

Heb je interesse voor deze  
afwisselende job?
Kijk op onze website www.woonveer.be
Daar vind je de gedetailleerde beschrijving 
van deze vacature en de procedure.

Bibliothecaris
B1-B3 • contractueel • deeltijds (30,4/38) • aanleg van een werfreserve van 2 jaar

Samen met je collega’s zet jij de bibliotheek van Zutendaal op de kaart en ga 
je de uitdaging aan om de bib uit te bouwen tot een ware ontmoetingsplek. 
Je inspireert het team en staat in voor de dagelijkse leiding. Je denkt graag na 
over het beleid, de collectie en de activiteiten. Dit zet je om in de praktijk door 
de promotie en de organisatie ervan.

Je bent
• een teamspeler met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en zin voor initiatief
• klantgericht, besluitvaardig en communiceert vlot
• mee met de technologische ontwikkelingen
• bereid om avond- en weekendwerk te doen
• in het bezit van een bachelordiploma (of daarmee gelijkgesteld)

Interesse?
Mail je kandidatuur met CV en diploma (kopie) ten laatste op 3/6/20 voor 
12 uur naar personeelsdienst@zutendaal.be. De verzenddatum geldt als bewijs. 
Het schriftelijk examen is op 23/6 om 18 uur, het mondeling examen op 7/7. 

Meer informatie?
Dienst personeel, personeelsdienst@zutendaal.be of 089 62 94 43.
Op www.zutendaal.be vind je de aanwervingsvoorwaarden, 
de functiebeschrijving en het examenprogramma.

De gemeente Zutendaal zoekt een m/v/x voor de functie van:



Kerneigenschappen: je bent een kei in het leggen en onderhouden van contacten, 
je hebt een digitale mindset en hebt een neus voor nieuwe opportuniteiten. Als 
volbloed netwerker ben je bovendien te vinden op tal van netwerkevenementen. 
Ben je ten slotte ook nog een tweetalige go-getter met een bedrijfsgerichte
bachelor of master op zak en heb je al een drietal jaar ervaring in de advertising 
sector, dan nodigen we je graag uit op de koffi e.

Ben jij het commerciële talent
dat we zoeken? Dan ligt er een
uitdagende job als bediende of
zelfstandige op je te wachten waarin
je de nodige verantwoordelijkheid
krijgt. We belonen je skills met een
aantrekkelijk loon, aangevuld met
extralegale voordelen zoals maaltijd-
cheques en een bedrijfswagen.

Business Development Manager
met media/marketing/digitale background

Met meer dan 50 jaar ervaring op de teller geldt Publicarto met magazines 
zoals De Bond, Femma en MT Magazine, als de referentie bij uitstek op vlak van 
communicatie naar specifi eke doelgroepen. Adverteerders, mediacentrales en 
andere klanten komen graag bij ons terug omdat ze vertrouwen hebben in onze 
drive en onze kwalitatieve manier van werken. Om onze expansie te ondersteunen 
zijn we dringend op zoek naar een m/v:

zelfstandige op je te wachten waarin
je de nodige verantwoordelijkheid
krijgt. We belonen je skills met een
aantrekkelijk loon, aangevuld met
extralegale voordelen zoals maaltijd-

Werken bij ons? 

Dat is groeien naar je ware potentieel!

Are you in?
Stuur ons dan je cv en motivatie!
Contact: patrick.boon@dfi b.net

B.T.A. Ingenieurs Hasselt
Bastiaens en Partners

vraagt: •  Burgerlijk of industrieel ingenieur  
voor uitvoering van stabiliteitsberekeningen 
voor gewapend beton en metaalconstructies 
eventueel mogelijk als samenwerkend vennoot 

 •  Tekenaars voor gewapend beton

Schrijven:  B.T.A. Ingenieurs bvba 
 Luikersteenweg 227, 3500 Hasselt 
Tel. 0475 68 08 28  
www.bta-ingenieurs.be

Meer info vind je op:
www.rodekruis.be/centrummanager
www.rodekruis.be/adjunct-centrummanager
© Frank Toussaint

Rode Kruis-Vlaanderen is verantwoordelijk voor 13 opvangcentra en 6 nood-
opvangcentra voor verzoekers internationale bescherming. In het opvang-
centrum te Houthalen-Helchteren verblijven 675 bewoners. Het team 
bestaat uit een 80-tal medewerkers.

Rode Kruis-Vlaanderen zoekt 
voor haar opvangcentrum in Houthalen-Helchteren:

1 centrummanager
1 adjunct-centrummanager

De centrummanager en de 4 adjunct-centrummanagers staan in voor de 
goede werking van het opvangcentrum en garanderen via een beurtrol 
afwisselend de permanentie in het opvangcentrum.

Voor beide functies zoeken we iemand met:
■ sterke leidinggevende competenties;
■ kennis en/of ervaring met psychosociale begeleiding;
■ organisatorisch talent en fl exibiliteit.

Iemand die:
■ snel en degelijk problemen analyseert, doortastend knopen doorhakt en 

hiernaar handelt;
■ het domein van asiel en migratie al inhoudelijk kent of zich hier snel en 

grondig in wil verdiepen;
■ met een open blik kijkt en graag werkt met personen uit zeer uiteen-

lopende culturen. 

Combineer jij inhoudelijke kennis met daadkrachtig 
leiderschap en schrikt avond- en weekendwerk je niet af?

Dan ben jij de persoon die we zoeken!

BEHEERDER (M/V/X)
https://www.jeugdherbergen.be/nl/info/jobs

Voor ons hostel in hartje Leuven 
zijn we op zoek naar een gedreven
manager, met een passie voor 
toerisme en internationale contacten.

Goesting om 
ook je carrière 
gesmeerd te 
laten verlopen?

Eindeloos nieuwe parcours maken voor je elek-
trisch treintje, papa’s rekenmachine uit elkaar 
schroeven (en hopelijk ook terug in elkaar),… Was 
je als kleine dreumes al gefascineerd door hoe 
dingen in elkaar zitten en werken? Dan ben jij ge-
knipt voor een job in techniek. Sleutelen aan ma-
chines en installaties, e�  ciënt fouten detecteren 
én oplossen, productielijnen vakkundig draaiende 
houden: je hebt het gewoon in je vingers. Toen al.

Goesting om 

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?


