
Shana studeerde in 2012 af aan de Kortrijkse 
hogeschool Howest, waar ze met succes de 

bacheloropleiding Digital Arts & Entertainment 
doorliep en zich specialiseerde in 3D-ontwerp. 
Vanzelfsprekend was dat echter niet. “In vergelij-
king met de meeste medestudenten was ik hele-
maal niet zo goed voorbereid op die studie.”

TEKENTALENT ALS SPRINGPLANK
Shana had op dat moment enkel een middelba-
reschooldiploma van schoonheidsspecialiste op 
zak. “Als TSO-student had ik weinig kennis mee-
gekregen van wiskunde en andere exacte weten-
schappen, zeker in vergelijking met ASO-studen-
ten. Tegelijk had ik ook geen kunsthumanoria of 
tekenacademie gevolgd. Ik kon amper met een 
computer werken, laat staan programmeren.” 

Maar één niet te versmaden troef had Shana 
wel: tekentalent. “Tekenen is wat ik altijd al graag 
heb gedaan en waar ik ook echt goed in ben. Ik 
ben als het ware geboren met een potlood in de 
hand.” 

KARAKTERONTWERP IN 3D
Vandaag tekent Shana vooral met de computer, 
niet met de hand. Al tijdens haar studies aan Ho-
west begon ze zich specifiek toe te leggen op het 
3D-ontwerp van digitale figuren. “Een absoluut 
essentieel onderdeel daarvan is anatomie. Als 
‘character artist’ moet je goed kunnen observe-
ren. Zo moet je heel goed weten hoe mensen, 
dieren en andere wezens eruitzien, hoe ze bewe-
gen en wat hun gelaatsexpressies zijn. Maar ook 
hoe hun haar, kledij en wapens eruitzien.” 

BIJBLIJVEN IS EEN MUST
Een techniek waar Shana zich na haar studies op 
eigen houtje wat op toelegde, is ‘rigging’. Dat is het 
proces waarin je een digitaal skelet vastmaakt aan 
een 3D-model, bijvoorbeeld een karakter voor een 
videogame, om het te laten bewegen. “Als ‘charac-
ter artist’ behoort dat strikt genomen niet tot je ta-
kenpakket. Maar naast een zekere mate van spe-
cialisatie vereist werken in de gamesindustrie nu 
eenmaal ook een brede basiskennis en vooral een 
bereidheid tot bijscholing.” 
Zelf bleef Shana ook een viertal jaar als lesgever en 
studentenbegeleider verbonden aan Howest. “Mijn 
lichting studeerde als een van de eerste af in de 
richting Digital Arts & Entertainment. Vandaag ge-
niet die een grote bekendheid en veel aanzien in de 
gamingsector. Howest is ook al meermaals internati-
onaal in de prijzen gevallen.” Het bloed kruipt echter 
waar het niet gaan kan. “Ik moet gaan waar de actie 
is. En voor games zit die vaak nog in het buitenland.”

NIET KIESKEURIG, WEL VOLHARDEND
Na enkele jaren freelancen in eigen land belandde 
Shana begin 2017 in Berlijn. “Als freelancer doe je de 
nodige werkervaring op.” In al die opdrachten bleef 
karakterontwerp de constante. “Mensen hebben mij 
dikwijls gevraagd: zou je niet eens iets anders gaan 
ontwerpen, decors bijvoorbeeld? Waar nodig spring 
ik mijn collega’s daarin ook wel bij. Maar zonder al 
te kieskeurig te willen zijn, wilde ik toch absoluut 
karakters ontwerpen. En ik ben niet van dat pad af-
geweken.”
Als freelancer mocht Shana zelfs even meewerken 
aan het populairste computerspel ter wereld: Fort-
nite. Toch is ze er niet rouwig om dat ze sinds an-
derhalf jaar een vaste werkstek heeft bij Snowprint 
Studios, de ontwikkelaar van de game ‘Legend of 
Solgard’. “Die grotere jobzekerheid, in combinatie 
met de artistieke uitdagingen die het werk mij biedt, 
maakt dat ik mij meer dan ooit comfortabel voel in 
mijn job.” Ontwerpen doet Shana door de coronacri-
sis noodgedwongen thuis. “Dat is nog tot begin juni 
de afspraak”, zegt ze, “al is er ook altijd wel iemand 
aanwezig op kantoor.”

Kurt Deman

HOE SHANA VAN HAAR PASSIE ALSNOG HAAR BEROEP WIST TE MAKEN

“Ik ben geboren met 
een potlood in de hand”

Van je passie je beroep maken: na enkele omwegen en valse starts is het Shana 

Vandercruysse (30) toch gelukt. Haar passie voor tekenen bracht haar van 

Diksmuide tot Berlijn. Daar is ze al enkele jaren aan de slag als Lead Character 

Artist bij Snowprint Studios, een Zweedse start-up die mobiele games ontwikkelt. 

Door de coronacrisis doet ze haar werk momenteel thuis.

Shana Vandercruysse zet haar tekentalent in voor de ontwikkeling van games: “Ik beschouw mijn 
werk als een echt ambacht.”

Eén van de skins die Shana voor 
Fortnite mee ontwikkelde.

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



Interesse? Solliciteer tot en met 7 juni 2020 online via 
www.dendermonde.be/vacatures. Voeg je vragenlijst, cv en 
een kopie van het gevraagde diploma toe. 

Nog vragen?
Op www.dendermonde.be/vacatures vind je de uitgebreide 
functiebeschrijving en infobrochure terug. Je kan ook 
terecht bij de personeelsdienst - team selecties via 
vacatures@dendermonde.be of 052 25 10 80.

Het lokaal bestuur Dendermonde wil zich ontwikkelen tot een organisatie waar de principes 
van een innovatieve arbeidsorganisatie centraal staan. Wij willen tevreden medewerkers 
die met veel goesting hun taken tot een goed einde brengen. Die 
elkaar stimuleren en motiveren om steeds beter te doen door zelf het 
stuur in handen te nemen. Voor het lokaal bestuur Dendermonde 
staan de kernwaarden respect, openheid, verbondenheid, durf en 
kwaliteit centraal. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan 
leeftijd, geslacht, etnische afkomst, nationaliteit … www.poolstok.be

Het lokaal bestuur Dendermonde overkoepelt het stadsbestuur, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
en het Autonoom Gemeentebedrijf. Samen met 45 000 Dendermondenaars en 1 300 collega’s bundelen we onze krachten 

om van Dendermonde een bruisende stad te maken. 

De medewerkers van het lokaal bestuur van Dendermonde zetten zich elke dag in voor onze inwoners 
en vinden in hun job de nodige uitdaging, creativiteit en innovatie. 

Ben je een denker, doener, beschik je over een stevig paar voelsprieten en neem je graag initiatief, 
dan ben jij de ideale persoon (M/V/X) om ons team te versterken als:

Directeur Lokaal Bestuur 
Dendermonde    
voltijds – onbepaalde duur

Je bent een echte manager en vormt samen met je collega-directeurs het  
managementteam dat instaat voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering 
binnen de krijtlijnen zoals uitgezet door het bestuur. Vanuit dit team geef 
je sturing aan de hele organisatie met bijzondere focus op de diensten die 
het openbaar domein en patrimonium van onze stad beheren. Je denkt 
mee op strategisch niveau en maakt tegelijkertijd de juiste vertaalslag 
naar je team dat je motiveert en coacht in hun groei en ontwikkeling. 
Je bewaart het overzicht over de hele organisatie om de zorg- en 
dienstverlening voor onze burgers effi ciënter en effectiever te organiseren. 
Je neemt graag het voortouw in projectwerking en kan collega’s warm 
maken voor transversale thema’s. 

Beleidsmedewerker HRM – 
HR analist  
voltijds – onbepaalde duur 

Als HR analist weet je jouw voeling met mensen en hun talenten ook 
tastbaar te maken in verschillende technische tools en HRM-processen. 
Nieuwe toepassingen van selectie- en rapporteringssoftware ontdek 
je als eerste, zodat je collega’s kunt ondersteunen. Samen met hen 
optimaliseer en automatiseer je onze werkmethodes voortdurend. Zo kan 
het lokaal bestuur dankzij jouw inzichten, dataverzameling en -analyse 
stappen vooruit zetten binnen het HR-beleid. Trends en ontwikkelingen 
volg je op de voet. 

Beleidsmedewerker HRM – IAO 
voltijds – onbepaalde duur

Ben je een initiatiefnemer, vernieuwingsgericht en heb je een oog 
voor de talenten van medewerkers? Als beleidsmedewerker innovatieve 
arbeidsorganisatie maak je deel uit van het VOLT-veranderteam en zet je 
je schouders onder innovatief werken en besturen. Je zet de richtlijnen 
uit voor een nieuwe strategie in onze arbeidsorganisatie. Zowel teams als 
individuen worden gecoacht in hun ontwikkeling met behulp van tools 
en workshops. Je ondersteunt de nieuwe visie op gedeeld leiderschap 
en onderneemt concrete acties om deze cultuurverandering tot stand te 
brengen. 

Collectiemedewerker 
voltijds – onbepaalde duur

Ben je in de ban van erfgoed en zijn structuur en zorgvuldigheid jou niet 
vreemd? Moderniseer dan mee onze Dendermondse stedelijke musea. Met 
het hele team werken we aan een scherper collectieprofi el, een nieuwe 
depot-locatie en een nieuwe museuminrichting. Als collectiemedewerker 
ben je verantwoordelijk voor de inventarisatie, de bewaaromstandigheden, 
de waardering, het rampenplan en de bruikleendossiers. Jij volgt 
alles minutieus op, van aankoop tot zaalopstelling. Naast het beheer 
van de collectie, werk je ook mee aan tentoonstellingen en andere 
publieksprojecten.

Deskundige milieu  
voltijds – onbepaalde duur  

Als milieudeskundige toets je de ingediende omgevingsvergunning-
aanvragen aan de geldende milieuregelgeving. Je formuleert een 
advies voor het college van burgemeester en schepenen en je gaat in 
gesprek met de aanvrager over je advies en de voorwaarden. De naleving 
daarvan volg je als lokale toezichthouder ook op via bezoeken ter plaatse, 
en je volgt ook de dossiers rond asbest en mazouttanks op. Om aan de 
slag te gaan als lokale toezichthouder heb je het bekwaamheidsbewijs 
‘toezichthouder milieuhandhaving’ nodig, waarvoor je een opleiding kan 
volgen. Interne en externe partners kunnen bij jou terecht voor advies en 
praktische tips rond afval, bodem, geluid, mest, water en lucht. Zo werk je 
mee aan een duurzaam en kwalitatief Dendermonds milieubeleid.

Diensthoofd sport met 
verantwoordelijkheid voor AGB
voltijds – onbepaalde duur

Heb jij een hart voor sport, ben je een strateeg maar ook een doener? Als 
diensthoofd sport bij lokaal bestuur Dendermonde ben je verantwoordelijk 
voor de operationele leiding van ons zwembad en de sporthallen. Je 
coördineert de bouwwerken, de aanbestedingen en het onderhoud. 
Oude en nieuwe normen zoals Vlarem en Sabam kennen dan ook geen 
geheimen voor jou. Als bruggenbouwer smeed je interne en externe 
samenwerkingen die ons sportaanbod en onze sportinfrastructuur altijd 
maar beter maken. Voorstellen van medewerkers en sporters zet je om in 
concrete acties. De agenda van het directiecomité en het bestuursorgaan 
van het Autonoom Gemeentebedrijf stel je samen met beslissingsrijpe 
voorstellen die je opvolgt van goedkeuring tot uitvoering.



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.



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!

MEA is een sterk groeiende familieonderneming in toelevering van 
technische onderdelen en diensten naar industrie. In onze werkplaats 
is gespecialiseerd in mechanische bewerkingen (draai- en freeswerken), 
herstellen aandrijfassen, revisie reductiekasten /motoren en 
balanceringen.  

ONDERHOUDSTECHNIEKER
Taken:
-  Je zal de- en montages uitvoeren van lagers, dichtingen en 

mechanische onderdelen
-  Je staat in voor het herstellen van bestaande en nieuwe aandrijfassen 

van klanten
-  Je vervangt defecte onderdelen en past deze aan op draai- en 

freesbanken.

Profiel:
- Techniek is je passie en je staat mechanisch sterk
- Je werkt graag in teamverband
-  Je bent handig, gemotiveerd en werkt graag nauwkeurig en precies

Vereiste studies/ervaring:
- A3/A2 mechanica, electro-mechanica of gelijkwaardig door ervaring
- Je hebt minimum enkele jaren ervaring als onderhoudstechnieker
- Je kan vlot overweg met draai- en freesbanken en /of lassen

Aanbod
- Een polyvalente functie binnen een aangenaam en groeiend bedrijf
- Een aantrekkelijke verloning afhankelijk van jouw ervaring
- Een omgeving waar je je talenten kan ontplooien en doorgroeien

Solliciteer nu op: jobs@mea-gent.be
MEA BALANCEERTECHNIEKEN, 
Delori-Maeslaan 15
9940 Evergem

 

Cultuurbeleids- 
coördinator (B1-B3)  

●
Deskundige Omgeving 

(B1-B3, halftijds) 

Als medewerker maak je deel 
uit van een open en positief 
team waar ambitie en durf 
gewaardeerd worden, en dit in 
een vooruitstrevende, respect-
volle en klantgerichte omge-
ving. Samen met je collega’s ga 
je voor een duurzame, veilige, 
zorgzame, bruisende en effici-
ente gemeente.

De functies worden ingevuld op 
contractuele basis. 

Lokaal bestuur De Pinte is op zoek naar medewerkers  
om #TEAM9840 te versterken.

Sollicitaties
Uiterlijk op 9 juni 2020, 
samen met alle gevraag-
de documenten.  
Datum schriftelijke proef: 
20 juni 2020.

Interesse? 
Alle verdere informatie in 
verband met de functies 
en de (loon)voorwaarden 
vind je op:  
www.depinte.be/ 
vacatures of via   
internezaken@depinte.be 
of tel. 09 280 80 95. 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



Limburg staat voor grote uitdagingen en daar hebben we u bij 
nodig. Het coronavirus, de toenemende digitalisering, de impact 
van onze economie op het klimaat, de toenemende diversiteit en 
globalisering zorgen voor een nieuwe economische sense of urgency. 

Bij POM Limburg kan jij het verschil maken.

Word jij
één van onze
economische
versnellers?

Juridisch Adviseur
Werk jij graag aan projecten die impact hebben op de economische 
ontwikkeling van Limburg? Help je ons doorheen de juridische materies 
en ondersteun jij graag je collega’s? Is diplomatie, nauwkeurigheid en 
autonoom werken je tweede natuur? 

Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

Ga snel naar www.pomlimburg.be/jobs
voor meer informatie over deze vacature.

Het kunstwerk bovenaan deze pagina is van Johan 
Bruninx. Met restmaterialen uit de autoproductie 
van Ford creëerde hij een vogel, die als een fenix 
oprijst op de terril van het Limburgse mijnverleden.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
FUNCTIE: 
- Zelfstandig uitwerken van binnengehaalde projecten. 
- Staat in voor het bijsturen waar nodig om het project binnen de 

vooropgestelde termijn en binnen de opgelegde budgetten af te 
werken. 

- Actief ondersteunen van commerciële dienst. 
PROFIEL:  
- Ingenieur Bouwkunde, dan wel gelijkwaardig door ervaring. 
- Enkele jaren relevante ervaring in de staalbouw is wenselijk. 
- Zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken. 
- Vlotte communicator. 
- Commerciële feeling. 
- Goede kennis Franse taal. 
AANBOD: 
- Voor deze boeiende functie met autonomie en verantwoordelijkheid 

in een dynamische omgeving, zijn een aantrekkelijk loon en andere 
voorwaarden in overleg te bepalen.  

INTERESSE OF GRAAG WAT MEER INFORMATIE? Neem contact 
op met Janssens BVBA, Kuipersstraat 1 te 3950 Bocholt –  
089 46 14 47 – e-mail: Lse@janssensbvba.be  

PROJECTLEIDER 

MANAGER LOKALE ECONOMIE 
statutair – A1a-A3a – voltijds

DIENSTHOOFD PERSONEEL 
statutair – A1a-A3a – voltijds

Profiel
Als manager lokale economie: masterdiploma en 1 jaar ervaring als leidinggevende 
of indien geen masterdiploma, 1 jaar ervaring als leidinggevende en slagen voor 
een capaciteitstest op het niveau van de functie.

Als diensthoofd personeel: masterdiploma en 3 jaar ervaring als leidinggevende of 
indien geen masterdiploma, 3 jaar ervaring als leidinggevende en slagen voor een 
capaciteitstest op het niveau van de functie. 

Interesse? 
Solliciteren kan uiterlijk tot 8 juni 2020. Voor diensthoofd personeel kan dat  
via mail naar ninove@ascento.be, voor manager lokale economie via mail naar  
sarah.vandenbroucke@vdl.be. Vermeld in het onderwerp van je mail zeker de  
functietitel waarvoor je solliciteert.

Meer info omtrent de functie kan je terugvinden op www.ninove.be/vacatures. 

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



Solidum staat voor de samenwerking van en tussen een achttal woonzorgcentra, allen gelokaliseerd in 
Vlaams-Brabant en gegroeid vanuit het pionierswerk van de Congregatie van de Zwartzusters Augustinessen 
van Halle. Alle WZC’s beschikken over een moderne infrastructuur, hebben een eigentijds beleid en vormen 
elk een aparte juridische entiteit. Samen voorzien zij in 1.070 verblijfplaatsen, stellen ze 600 medewerkers 
tewerk en bieden ze een gevarieerde mix van woonzorg, dagverzorging, kortverblijf en assistentiewoningen.

Samen met bewoners/gebruikers, familie, vrienden, kennissen en onze medewerkers, vrijwilligers, stagiairs 
en studenten, geven we vorm aan onze hulp- en dienstverlening waarbij de kwaliteit van het leven van de 
bewoner centraal staat. Iedere bewoner of gebruiker kan rekenen op een individuele benadering en moet 
zich thuis kunnen voelen in een vrij vertrouwd en huiselijk kader van menselijke warmte.

Voor het woonzorgcentrum d’Eycken Brug, gelegen in het landelijke Bierbeek, en het woonzorgcentrum 
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, centraal gelegen in het pittoreske dorp Erps-Kwerps, zijn wij dringend op 
zoek naar enthousiaste, geëngageerde medewerkers met een hart voor zorg:

Verpleegkundigen
Zorgkundigen
Verantwoordelijke poetsdienst
Technische onderhoudsmedewerker halftijds

Kwaliteitsmedewerker
Heb jij een passie voor alles wat te maken heeft met ouderenzorg? Ben je een teamplayer die goesting heeft 
om onze huiselijke (leefgroep)werkingen mee verder vorm te geven? Heb jij interesse om dit alles mee de 
juiste richting uit te sturen en je schouders volledig te zetten onder onze projecten?

WE BIEDEN: • contract van onbepaalde duur • correct loon uitbetaald volgens de IFIC-barema’s 
• maaltijdcheques per werkdag en nog andere voordelen • Je krijgt de kans om veel te leren van collega’s, 
ervaring op te doen met de juiste steun en je kennis paraat te houden via bijscholing

VOEL JIJ JE GEROEPEN OM JOUW STEENTJE BIJ TE DRAGEN AAN ONZE MISSIE?
Stuur je motivatiebrief en cv vandaag nog naar hradviseur@solidumgroep.be en ons 
team neemt snel contact op. Graag tot binnenkort!

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):

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

Een betrouwbare infrastructuur en duurzaam bouwen zijn zaken waar elk van ons
voor de toekomst op rekent. GEOS Laboratories werkt elke dag aan die toekomst
door aan de basis de bouwmaterialen te testen die deze ambities moet
waarmaken.
Dat doet ze internationaal, met gemotiveerde mensen, en met de vinger aan de
pols van nieuwe hoogtechnologische ontwikkelingen in de bouwsector.

Betontechnoloog
Als beton je passie is.
Onze betontechnoloog is thuis in de meest uiteenlopende beton gerelateerde
projecten. Bij het opstellen van proefprogramma’s op maat, en in de rapportering
van de analyses, adviseert en denkt hij mee met de klant. Procesbeheersing en
onderzoek naar duurzaamheid behoren tot zijn kerncompetenties.

Dit zien we graag in onze toekomstige collega:
• heeft een hogere technische opleiding (Bachelor/Master) waarbij ervaring
met kwaliteitscontrole van bouwmaterialen een pluspunt is,
• weet van aanpakken en is in staat om zelfstandig en stipt te werken,
voert nauwgezet proeven uit in het labo en op werven,
• is communicatief en straalt vertrouwen uit,
• kan onder tijdsdruk werken en respecteert de deadlines,
• is een teamplayer.

Enkele jaren ervaring als betontechnoloog is een must.

GEOS biedt:
• een verantwoordelijke en boeiende functie in een internationaal groeiend
bedrijf met een jong en professioneel team,
• een uitgebreid en hoog kwalitatief dienstenaanbod,
• een marktconform salaris rekening houdend met de ervaring die je voorlegt.

Plaats van tewerkstelling
Wees de files te slim af en komwerken in de groene omgeving vanWellen in
hartje Haspengouw.

Stuur uw CV naar jobs@geos.be en we nemen zo spoedig mogelijk contact.
Uw kandidatuur wordt discreet behandeld.



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,...).

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.

HOOFD TECHNISCHE DIENST
Voedingsproductie (ref. 124 101)

De uitdaging: Na een grondige inwerkperiode zal je instaan voor: • de opvolging van het zeer 
gevarieerd machinepark, inclusief waterzuiveringsinstallatie • het oplossen van allerlei technische 
vragen • de instructies op de werkvloer voor de eigen technici • het contacteren en aansturen 
van externe technische toeleveranciers • de planning van het preventief onderhoud • het 
magazijnbeheer • de technische interventies ter optimalisatie van het productieproces.

Profi el: • leergierig persoon met een (hogere) technische opleiding • praktische problem-solver 
• sociaal vaardig in de omgang met technici • veelzijdige ervaring in een productietechniek • de 
ambitie om autonoom de technische dienst te leiden.

Aanbod: • een brede functie met talrijke technische uitdagingen o.a. automatisatie, stoom, …
• een nette werkomgeving • continue investeringen in een up-to-date machinepark • een 

bedrijf met talrijke toonaangevende referenties • een stimulerend salarispakket + 
bedrijfswagen.

POLCA bvba gevestigd in IZEGEM maakt deel uit van de 
familiale bedrijvengroep DETRY. Met 80 werknemers zijn wij 
gekend als een middelgroot producent van paté (o.a “Paté 
Grand-mère”) die wij vooral bij de retail en foodservice in 
binnen- en buitenland verdelen. Ter versterking van het kader 
zoeken wij voor opvolging een (m/v):

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 



More info? Contacteer Cleo Steegmans op 011 30 35 00  www.motmansenpartners.be 
How to apply? Apply online via www.motmansenpartners.be 
The selection procedure is exclusively conducted by Motmans & Partners.

Approval number: VG. 1560/BO

Introduction
Verstraete IML is a specialist printing 
company producing in-mould labels 
(IML) in polypropylene for use in 
injection moulding, blow moulding 
and thermoforming. With nearly 600 
employees, 2 production facilities 
in Belgium and 1 in the US, over 50 
million in-mould labels are produced 
every single day for numerous 
segments. 

Over 30 years of continuous 
innovation and investment in our 
people, result in global market 
leadership with a quality product 
delivered in more than 50 countries 
with top-notch customer service. Since 
2017 Verstraete IML is a Multi Color 
Corporation (MCC), a US based global 
label group. We are currently looking 
for a:

 www.verstraete-iml.com

MANAGING DIRECTOR  
Charismatic leader with proven innovation track record and international experience 
Your challenge: • Leverage the strong market position and foster the people culture of Verstraete 
IML to continue to drive the company’s sustainable growth in existing and new markets and 
segments • Explore market trends and unveil client needs and behaviors enabling you to formulate 
a compelling vision for the company around which you can mobilize the entire organization  
• Together with the management team translate the vision into a clear strategy communicating it to 
all layers in the organization • Follow up on implementing the strategy, bringing necessary people, 
experts and resources together to realize the strategic goals and objectives • Build long-term 
trusting relationships and networks inside and outside the organization • Stay abreast of trends 
and keep yourself informed on the latest market developments and innovations • Be part of the 
global management team and report directly to the CEO of MCC

The perfect match: • Master’s degree in economics or engineering science with excellent 
qualitative and quantitative analytical skills • Minimum 10 year of experience in an (international) 
general management role in an innovative industry • Outstanding communication, presentation 
and leadership skills, able to motivate and convince people and build impactful teams • Problem 
solver who can think out-of-the-box and keep calm under pressure • Hands-on experience in 
developing strategic and business plans • Multilingual and open to travel internationally

Why Verstraete IML? • Recognized market leader in its industry with a solid track record  
• Market leader focusing on innovation and understanding the employees’ needs • It is a 
challenging and energizing adventure to become part of this legacy

MAINTENANCE MANAGER
Hands-on met passie voor techniek
De uitdaging: • Verantwoordelijk voor onderhoud, engineering, facilities en energiebeheer • In samenspraak 
met de productieverantwoordelijken de richtlijnen bepalen inzake onderhoud, verbeteringen en vernieuwingen 
van het machinepark • Het preventief en correctief onderhoud coördineren en organiseren om een e�  ciënte 
service te kunnen bieden • Beheren en bijsturen van het werkingsbudget om een optimale toewijzing van de 
werkingsmiddelen te verkrijgen • Zorgen voor een vlotte samenwerking met andere afdelingen • Toezien op de 
naleving van de interne regels en procedures in functie van een veilig en correct onderhoudsbeleid 
• Coachen en ontwikkelen van een team van ± 25 medewerkers • Rapporteren aan de Operations Director

De perfecte match: • Bachelor of master werk- en denkniveau in een technische richting • Min. 5 jaar ervaring 
in een grote productieomgeving • Mee met de laatste evoluties op het vlak van onderhoud (TPM, OEE, …) 
• Peoplemanager en teamplayer met sterke communicatieskills • Communicatief sterk in zowel het Nederlands 
als het Engels, kennis van het Frans of Duits is een pluspunt

TEAMLEIDER ONDERHOUD
Ploegspeler met grote verantwoordelijkheidszin
De uitdaging: • Instaan voor de coördinatie van het correctieve onderhoud en dit samen met het team uitvoeren 
• Storingen aan machines analyseren en oplossen • Zorgen voor een vlotte communicatie en samenwerking 
met andere ploegen en afdelingen • Een overzicht houden op alle interventies en ze correct rapporteren • Een 
team van enkele storings- en onderhoudstechniekers coachen en ontwikkelen • Advies verlenen met het oog op 
mogelijke verbeteringen aan bestaande machines en installaties • Rapporteren aan de Maintenance Manager

De perfecte match: • Bachelor werk- en denkniveau in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring 
• Min. 5 jaar ervaring in een grote productieomgeving • Brede praktische kennis (elektrisch, mechanisch, 
hydraulisch, pneumatisch, …) • Ploegspeler die mensen weet te enthousiasmeren • Praktisch aangelegd en 
bereid om ook zelf de handen uit de mouwen te steken • Communicatief sterk in zowel het Nederlands als het 
Engels • Bereid om in 2 ploegen te werken (ochtend / middag)

Aanbod voor beide functies: • Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid • Je komt terecht in een 
sterk en innovatief bedrijf met uitgebreide expertise en knowhow • Aantrekkelijk renumeratiepakket inclusief 
extralegale voordelen 

De kennismaking
ANL Packaging in Wellen ontwikkelt en produceert 
gethermoformeerde kunststofverpakkingen op maat, 
zowel voor de food- als de non-foodsector. Met 
productiesites in België, Frankrijk en Polen geniet het 
bedrijf een vooraanstaande positie op de Europese 
verpakkingsmarkt. Hiertoe wordt gebruik gemaakt 
van de modernste technologie op gebied van extrusie, 
thermoforming en recycling. In functie van hun 
groeistrategie werd er recentelijk volop geïnvesteerd in 
de uitbreiding van het machinepark. Bij ANL Packaging 
werken vandaag ruim 400 medewerkers. Voor de vestiging 
in Wellen zijn we voor hen op zoek naar:

 www.anlpackaging.com

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.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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 

Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

www.asap.be/nl/jobs/bouw

CHECK:
Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

Zin in een 
TOPJOB IN DE BOUW?



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

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

Zij beheert vier actieve woonzorgcentra: Zij beheert vier actieve woonzorgcentra: Sint AntoniusSint Antonius in Peer,  in Peer, 
Den BoogerdDen Boogerd in Hechtel-Eksel,  in Hechtel-Eksel, KloosterhofKloosterhof in Oudsbergen en  in Oudsbergen en ReigersvlietReigersvliet in Leopoldsburg.  in Leopoldsburg. 

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

Alle info op www.haaltert.be
Personeelsdienst: 053 85 86 18 • personeel@haaltert.be

Lokaal bestuur Haaltert zoekt
Projectleider Openbare Ruimte B1-B3

Projectleider Mobiliteit & Verkeer B1-B3

Beleidsmedewerker Veiligheid B1-B3

Begeleider 
buitenschoolse kinderopvang 

E1-E3 (halftijds)

Wil je graag bij de overheid werken ?
Wil je deel uitmaken van een dynamisch lokaal bestuur ?

Waag dan nu de sprong !

Heb je interesse ?
Solliciteer ten laatste op 11 juni 2020

De ‘PROJECTMANAGER PARKMANAGEMENT & LOGISTIEK’ (A1) 
wordt binnen het POM-team ingezet op 2 taken: enerzijds een proactieve rol op het vlak 
van parkmanagement/beheer voor bedrijventerreinen en anderzijds een bruggenbouwer 
tussen bedrijven inzake logistiek.

-diplomavoorwaarde van Universitair diploma in economische richting

Aanbod: contractuele tewerkstelling niveau A1,maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering

Kandidaturen zijn in te dienen via het verplicht sollicitatieformulier (zie website pom-
vlaamsbrabant.be)en kopie van diploma uiterlijk op 4  juni 2020 vóór 12u, gericht aan 
info@pomvlaamsbrabant.be.

VACATURE POM VLAAMS-BRABANT

Meer info en een uitgebreide versie van deze job vind je op jobat.be

HEB JIJ ZIN OM JE STEENTJE BIJ TE DRAGEN AAN HET  
FIBERNETWERK VAN MORGEN? Samen met 2 fijne collega’s, die je de 

kneepjes van het vak aanleren, zelf je werf organiseren, van het voorbereiden 
van de materialen tot het beheren van je werfdossier? Hou je van buiten 

werken, uitdaging en afwisseling? Wil je graag deel uitmaken van ons topteam? 

Kom dan digitaal uit je kot en contacteer ons snel 
(0473 11 27 70 of kj@jordensmc.be)

Wat krijg je hier voor in de plaats? Naargelang je ervaring 
bieden we je een mooi salaris, dat wordt aangevuld met 

een bestelwagen, een tablet,…

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.

Grond- & afbraakwerken I Bouwmaterialen & containers
www.levenstond.be

ontainers

We zijn een familiaal transportbedrijf gelegen te Riemst. 
We vervoeren zowel grond, als asfalt, cement maar ook suikerbieten.

We zoeken een LOGISTIEK PLANNER die instaat voor het inplannen van het werk voor onze 
vrachtwagenchauffeurs. Dagelijkse ritten van de chauffeurs controleren en opvolgen,  

de CMR’s controleren behoren tot uw dagelijkse werkzaamheden.  Vlot Nederlands en Frans spreken 
is belangrijk.  Ervaring in de logistieke sector is een pluspunt alsook een goede kennis van

 microsoft office pakket.  CV mag verstuurd worden naar gert@levenstond.be

Gezocht:
LOGISTIEK 
PLANNER

experts in personeelsscreening

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



Delvano (www.delvano.com) is al meer 
dan 60 jaar een gerenommeerde fabrikant 
van veldspuitmachines voor de Europese 
markt. De professionals kiezen voor 
Delvano omwille van de productiviteit en 
effi  ciëntie, de geavanceerde technologie, de 
robuustheid, de uitgekiende bediening en 
de stabiliteit.

Wegens pensioengerechtigde leeftijd van 
de huidige verkoopdirecteur ziet Delvano 
uit naar een performante m/v:

Functie-inhoud: • opmaken en opvolgen van een verkoop- en marketingplan 
• structureren prospectie en accountmanagement • opvolgen off ertes en 
fi naliseren contracten • opleiding sales en dealers • opvolgen betalings-
modaliteiten • organiseren salesmeetings • onderhouden contacten met 
Fedagrim en Cema • concurrentieanalyse • opvolgen van beursinschrijvingen
• over al uw activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan de Afgev. Bestuurder.

Functieprofi el: • sterke affi  niteit met de landbouwsector en landbouw-
machines • uitgesproken extravert en commercieel profi el • hoger 
opleidingsniveau (of gelijkwaardig door bewezen ervaring) • people manager 
• goede talenkennis N-F-E • woonachtig in West-Vlaanderen • ook young 
potentials met een eerste succesvolle ervaring komen in aanmerking.

Functievoordelen: • competitief remuneratiepakket (te bespreken) en ruime 
mate van werkautonomie • goede opleiding • alle nodige tools om te slagen in
de job • ruime carrièrekansen in een sterk gereputeerde KMO.

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.

VERKOOPDIRECTEUR
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Selectie & Individuele screenings

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

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

Om aan onze groei te voldoen, zijn we op zoek naar een: 

COMMERCIËLE VERTEGENWOORDIGER/ -STER

Uw missie :
Als commercieel vertegenwoordiger, contacteert u de klanten uit 
uw provincie die een catalogus hebben aangevraagd. U maakt een 
afspraak bij deze geïnteresseerden en op basis van dit gesprek 
ontvangt u een gedetailleerde meetstaat die per werkpost opgesteld 
wordt door onze bevoegde afdeling. Deze gedetailleerde meetstaat 
die de uiteindelijke waarde van de woning bepaalt, zal u minutieus 
uitleggen aan de klanten

Uw profiel : 
Dynamisch en verantwoordelijk, u heeft reeds ervaring 
in de verkoop en/of bouw • U bezit over een eigen wagen  
• Gemotiveerd en moedig, u heeft de ambitie om te slagen • U 
heeft een aangeboren talent om makkelijk contacten te leggen en 
te onderhandelen • U weet hoe u respectvol een verkoopgesprek 
moet voeren

Woningen Compere biedt u : 
Een omvangrijke lijst van klanten uit uw eigen provincie die onze 
catalogus hebben ontvangen en die bouwplannen hebben en over 
een bouwterrein beschikken • Een klantenbestand dat steeds wordt 
vernieuwd en uitgebreid door onze veelvuldige marketingcampagnes 
• Een aantrekkelijk inkomen op zelfstandige basis • Een aangename 
werksfeer in een dynamisch en actief team • De mogelijkheid om van 
thuis uit te werken • Verschillende kijkwoningen over heel België die 
tot uw beschikking staan • Regelmatig worden er opendeurdagen 
georganiseerd waaruit een aanzienlijk aantal prospecten voortvloeit 
• De uitstekende reputatie van kwalitatieve woningen die wij bouwen

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

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

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

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)

CVBA DE LEIE is een erkende sociale huisvestings-
maatschappij in Zuid-West-Vlaanderen. Vanuit onze 
kantoren te Wervik, zijn wij voornamelijk actief in de 
verhuur van sociale woningen en appartementen. 
In ons werkingsgebied (Wervik, Geluwe, Avelgem, 
Outryve, Bossuit, Kooigem, Mesen en Wijtschate) 
beheren wij een up-to-date patrimonium van 
1300 woonentiteiten. Voor de uitbreiding van ons 
negenkoppig team zijn wij op zoek naar een (m/v)

FUNCTIE: Rechterhand van de directie • Technisch-administratief eind-
verantwoordelijke voor de diensten patrimonium- en projectbeheer
• Voorbereiding en coördinatie van planning, projecten en databestanden
• Opvolging en bijsturing van architecten en lastenboeken qua optimalisatie en 
uniformisering • Technisch-administratieve back-up bij opvolging van projecten, 
werven en woningen • Toepassing, opvolging en coördinatie van wetgeving op 
overheidsopdrachten.

PROFIEL: • Masterdiploma in de bouw (bijv. Architect, Ind. Ing. Bouw, Burg.
Ir., …) of gelijkwaardig door ervaring • Teamplayer die klantgericht samenwerkt (zowel 
intern als extern) • Probleemoplossend organisatorisch en communicatief sterk • Je woont 
bij voorkeur in de regio van ons werkingsgebied.

AANBOD: • Je komt terecht in een stabiele omgeving bij een fi nancieel sterke 
werkgever • Je werkt met een up-to-date huizen- en appartementenpatrimonium 
waarin telkens opnieuw heel stevig wordt geïnvesteerd • Een team van 
aangename collega’s met transparante overlegcultuur • Je krijgt een grote 
autonomie en vrijheid in het structureren van je werk • Een zeer afwisselende 
job met telkens nieuwe uitdagingen • Een aangename kantooromgeving om 
in te werken met private parking • Een voltijds contract van onbepaalde duur
• Aantrekkelijke loonsvoorwaarden (o.t.k.) met extralegale voordelen.

TECHNISCH-ADMINISTRATIEF
PROJECTMANAGER
stafmedewerker sociale woningen
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INTERESSE? Stuur vandaag nog uw motivatie en cv naar 
De Rouck & Verhellen, Bloemistenstraat 11 bus 2, 8500 Kortrijk. Tel. 056 20 50 53.
E-mail: vacatures@derouck.be - www.derouck.be.
Wij behandelen alle kandidaturen discreet, strikt vertrouwelijk en deontologisch correct.

www.deleie.be

De snelste weg  
naar een job in  

de publieke
of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op 
WWW.POOLSTOK.BE



Goesting in een boeiende job?
Neem dan snel contact op:
kato@aanwervingshuis.be

056 225 880
www.aanwervingshuis.be

Deze functie wordt exclusief
behandeld via Aanwervingshuis. 

Jouw takenpakket: Jij bent hét aanspreekpunt voor jouw 
klanten en staat ze met raad en daad bij, enerzijds op afstand, 
anderzijds ter plaatse wanneer je dit nodig acht. Na een 
interne opleiding ken je de producten door en door. Je werkt 
nauw samen met de zaakvoerder om voor alle klanten een 
uitstekende oplossing te bieden.

Jouw profiel: Je staat te springen om veel bij te leren en hebt 
een passie voor ICT. Je denkt probleemoplossend en leert snel 
bij. Dankzij jouw communicatieve vaardigheden kan je jouw 
klant met raad en daad bijstaan.

Aanbod: Dit dynamische bedrijf voorziet de nodige opleiding, 
een stabiele werkomgeving, een mooie verloning en firma-
wagen. Daarnaast biedt de job de nodige uitdaging in de 
innovatieve wereld van ICT.

Allround IT’er (ref. 8228)

VoIP, netwerkbeheer, telefonie, WiFi en meer.

Onze klant, Fly By Wire, heeft als missie menselijke inter-
actie te verhogen door innovatieve en proactieve ICT 
communicatiemiddelen aan te bieden. Ze bieden een totale IT-
ondersteuning, waaronder VoIP gebaseerde telefooncentrales 
onder meer aan de hospitality sector en KMO’s.

Sinds 2000 streven ze om elk ICT-proces proactief en maximaal 
geautomatiseerd te laten verlopen. Met hun no-nonsense
aanpak vormen zij een sterke, ambitieuze onderneming.

Om dit team te versterken zoeken we een gemotiveerde m/v:

Lely Center Vlaanderen is actief 
in de agrisector met als doel het 
leven van veehouders aangenamer 
te maken, dankzij innovatieve 
oplossingen en gerichte services. 
Ze bieden oplossingen voor het 
automatisch melken. Aan de hand 
van managementsystemen bieden zij 
advies voor het slim inrichten van het 
melkveebedrijf. Hierbij combineert 
Lely Center Vlaanderen hun visie met 
de wensen en keuzes van hun klanten.

kim@aanwervingshuis.be | 056 225 880 | www.aanwervingshuis.be
Deze functie wordt exclusief behandeld via Aanwervingshuis. 

Service Technieker
Functie: • Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en de service
van melkrobots en bijhorende randapparatuur. • Je staat in nauw contact 
met melkveehouders en staat ze bij met raad en daad. • Je verzorgt het 
preventieve onderhoud, controleert de werking en lost storingen op.
• Je rapporteert aan de service manager en staat regelmatig in contact 
met andere afdelingen. • Je ondersteunt de klanten bij het opstarten van 
nieuwe automatische systemen.

Profiel: • Je beschikt over een technisch diploma en/of ervaring.
• Zelfstandig werken spreekt je aan. • Je bent klantgericht. • Je bent 
flexibel en hebt geen 9-5 mentaliteit. 

Aanbod: • Je werkt samen met een jong en dynamisch team. • Je 
bent werkzaam in een groeiende onderneming. • Innovatie, passie, 
vooruitgang, respect en eerlijkheid zijn 
onze kernwaarden.

Regio Antwerpen/Limburg

Ref. 9088

de wensen en keuzes van hun klanten.

Meer info: www.zonhoven.be/uitbater-tentakel

ZELFSTANDIG UITBATER
voor het horecagebeuren GC Tentakel

Deze functie betreft ook de taken als conciërge. 

Heb je interesse? 
Ben jij een gemotiveerde horeca-uitbater én ben je 
op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan ben jij 
misschien wel de persoon die wij zoeken!

Stuur je kandidatuur aangetekend naar gemeente 
Zonhoven, Kerkplein 1, 3520 Zonhoven of geef alles 
af aan het onthaal van het gemeentehuis tijdens 
de openings uren. Je kandidatuur moet ons ten 
laatste op maandag 8 juni 2020 bereiken.

Het gemeentebestuur van Zonhoven zoekt een:

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


