
De maatregelen rond verplicht 
thuiswerk zetten veel werknemers 
met hun rug tegen de muur. Al 
is het dan wel de muur van hun 
thuiskantoor. "Bedrijven die nog 
geen cultuur van thuiswerken 
hadden, schuiven nu plotseling 
heel snel", weet bedrijfspsycholoog 
Frederik Anseel. Vijf basics rond 
thuiswerk in het coronatijdperk.

5 basics voor thuiswerk

1. GOEDE AFSPRAKEN
(EN SLIMME DAGINDELING)
De meeste thuiswerkers doen dat dezer dagen met kin-

deren in de buurt. “Thuiswerk valt vooral goed mee als je 

alleen bent. In groep al een stuk minder. En met kleinere 

kinderen is het nog moeilijker. Er zit niets anders op dan 

goede afspraken te maken”, aldus Jan Denys van Rand-

stad. En naast goede afspraken, met werk en gezin, is ook 

een slimme dagindeling cruciaal. Acht uur bureauwerk aan 

een stuk is sowieso al geen goed idee, laat staan met kin-

deren in de buurt. Tussendoor tijd plannen om eens even 

iets anders te doen, komt ook voor hen van pas.

2. COMMUNICEER MEER,
MAAR KORTER
Het coronavirus maakte, volgens onderzoek van Hudson, 

bij 95 procent van de Belgische organisaties thuiswerk mo-

gelijk. “Zij die voordien al geëxperimenteerd hadden met 

thuiswerk, hebben er al uit geleerd en staan ongetwijfeld 

verder”, oppert Frederik Anseel. Ook is de situatie uitzon-

derlijk. "Normaal gesproken zou ik nooit aanraden om 

meer dan twee dagen thuis te werken. Want dan mis je de 

coördinatie, communicatie en verbinding met de collega’s”, 

vindt hij.

Aangezien velen hun collega’s de komende weken niet 

gaan zien, moeten ze op een andere manier communice-

ren. Dat betekent vaak net meer meetings of checks, maar 

kortere. "Ik adviseer managers om veel één-op-één ge-

sprekken te voeren met hun mensen." 

3. EEN GOEDE WERKOMGEVING
Liefst heb je voor thuiswerk een eigen afgesloten ruimte 

met neutrale achtergrond voor het videovergaderen. Al 

houden velen het bij een goede laptop, om zo overal in 

huis te kunnen werken. “Maar veel kantoorwerkers zijn 

nonchalant in het inrichten van hun werkomgeving”, stelt 

Guido Moerman, preventieadviseur bij Securex. "Die om-

geving (stoel, werktafel, IT-materiaal) moet ook thuis best 

aangepast zijn aan je lichaamsbouw. Ook thuis is een kan-

toorstoel geen overbodige luxe.”

4. PAUZEREN EN VARIËREN
Een van de meest voorkomende fouten bij bureauwerk is 

om altijd in de vastgelegde positie voort te werken. “Men-

sen besteden weinig aandacht aan hun houding, en dat 

laat vooral zijn sporen na als die houding onnatuurlijk 

wordt”, vindt Moerman. Pauzeren, bewegen en variëren is 

de boodschap. “Zo kun je minstens om de twintig minuten 

even rechtstaan om je metabolisme opnieuw in gang te 

zetten. Of rechtstaand een telefoontje beantwoorden.”

5. EN…OP TIJD STOPPEN 
Het gevaar bestaat erin dat je nog de hele avond mail-

tjes zit te beantwoorden. “Durf de riem af te leggen als je 

’s avonds laat nog aan de slag bent met een (telewerk)taak 

die eigenlijk kan wachten tot morgen of later”, zo waar-

schuwde Rik Van de Walle, rector van de Universiteit Gent. 

Zit je dagtaak erop, sluit dan ook je pc af en geniet van de 

(rest van) de avond.     

Download ook de Thuiswerkgids van

Jobat - Thuiswerken op een productieve 

én gezonde manier op jobat.be/thuiswerk

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

WERK IN TIJDEN VAN CORONA

Helpende Handen tegen
corona gezocht
Vlaanderen, en zeker ook jong Vlaanderen, helpt in deze barre coronatijden 
zoveel als mogelijk. Jobat bundelt alle initiatieven waar helpende handen 
welkom zijn. Het richt zich hierbij op jobstudenten en vrijwilligers, maar 
eigenlijk naar iedereen.

Het gaat om diverse initiatieven en sectoren, zoals zorg, 

voeding, retail en andere. De oproepen zijn divers: van 

ziekenhuizen die babysitters zoeken tot boodschappen 

doen voor ouderen. Van videobellen tot je aanbieden als 

crisisvrijwilliger of voor medische reserve.

Jobat verzamelt de komende dagen en weken alle op-

roepen en initiatieven die vandaag overal in Vlaanderen 

opduiken, zoals Vrijwilligersparaat, Hulp voor helden, 

Helpper voor vrijwilligers en het Rode Kruis. Maar ook 

meer specifieke initiatieven als ‘Helpende handen op 

de bioboerderij’. 

Er zijn ook acties ingedeeld per provincie, zoals van 

steden en ziekenhuizen. Hierbij ook de actie van vijf 

Brusselse OCMW-rusthuizen die een oproep doen om 

ook aan hun bewoners te denken via kindertekenin-

gen, brieven of een bloemetje. 

Het artikel wordt verspreid via de nieuwssites van DPG 

Media België en Mediahuis nv. Nieuwe initiatieven 

worden telkens aangevuld.

   William Visterin

 Heb je zelf een initiatief of oproep, mail dan 
gerust naar VlaanderenHelpt@jobat.be
Je vindt het artikel en de initiatieven ook op 
jobat.be/handen



INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online.
VRAGEN? Contacteer Sophie Van Kerckvoorde op +32 9 242 53 92 voor de functie van R&D Manager. 
Contacteer Stephanie Deloof op +32 9 242 53 84 voor de functie van Plant Manager.

R&D Manager
Pragmatische en ondernemende peoplemanager met passie voor softwaredevelopment

Je functie: • Je bent, samen met de algemene directie, verantwoordelijk voor het opzetten en uitbouwen van een R&D-departement dat 
zowel aan R&D-projecten als aan de ontwikkeling van algoritmen en applicatiesoftware werkt • Je bent een hands-on manager die een 
multidisciplinair team (IT-software, mechanica, elektronica) weet samen te stellen, te motiveren en te ondersteunen. Je zorgt voor een 
goede taakverdeling en resultaatgerichte aanpak • Je garandeert de beschikbaarheid van adequate middelen en vaardigheden met 
betrekking tot de R&D-ontwikkelingen en ambities van het bedrijf • Je zorgt voor continue verbetering van de processen om zo de 
kwaliteit, de productiviteit en de flexibiliteit te optimaliseren • Je hebt frequente interne en externe contacten. Intern pleeg je overleg met 
het R&D-center in Frankrijk (Toulon en Brest) en via diverse platformen en onderzoeksinstellingen blijf je steeds op de hoogte van de 
nieuwste technologische evoluties binnen de wereld van de robotica • Je maakt deel uit van het managementteam en rapporteert 
rechtstreeks aan de CEO.

Je profiel: • Je genoot een universitaire opleiding (ingenieur of PhD) en hebt minstens 5 jaar ervaring in het managen van R&D-
projecten in een hoogtechnologische omgeving (luchtvaart, automobielindustrie, defensie, enz.) • Een ruime technische kennis en 
expertise zijn onontbeerlijk voor deze functie. Meer specifiek verwachten we een goede kennis van geïntegreerde software, elektronica 
of algoritmen (beeldverwerking, datafusie, enz.) • Je weet een multidisciplinair team samen te stellen en te motiveren om het beste van 
zichzelf te geven en slaagt erin om de aanwezige competenties, vaardigheden en knowhow optimaal in te zetten • Je kan de leiding 
nemen over projecten, hierbij de juiste prioriteiten stellen en erover waken dat timing en budgetten worden gerespecteerd • Je bent 
sterk analytisch en hebt goede projectmanagementskills • Je bent intellectueel nieuwsgierig en koppelt een hands-on mentaliteit aan 
technisch vernuft • Je toont een sterke ondernemingszin, met een scherp oog voor kwaliteit en klantentevredenheid • Je bent 
communicatief sterk en legt vlot contact met collega’s van andere departementen, dit zowel op lokaal als internationaal niveau • Je bent 
bereid om af en toe naar het kantoor in Frankrijk (Toulon en/of Brest) te reizen • Je hebt een goede kennis van het Frans en het Engels.

Voor de uitbouw van het R&D-team zoeken we meerdere Software Ingenieurs (command & control - sonarsoftware).
Meer info op jobs.hudsonsolutions.com

Plant Manager
Mensgerichte en hands-on pionier binnen een innovatieve, hoogtechnologische omgeving

Je functie: • Je bent de trekker voor de opstart en organisatie van de productie-eenheid van ECA Robotics Belgium in Oostende. 
Je coördineert de volledige opstart van nul: opbouw van de plant en indeling van het volledige productieapparaat (flows en 
workshops), rekrutering en training van het productieteam (ingenieurs, techniekers, arbeiders), introductie van systemen en 
processen, enz. • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en aansturen van de productie van kleine en middelgrote series van 
hoogtechnologische onderwaterrobotten • Vervolgens sta je in voor het dagelijkse sitemanagement van de productie in 
overeenstemming met de doelstellingen op het gebied van kwaliteit, kosten, deadlines en veiligheid • Door het integreren en initiëren 
van specifieke managementtechnieken in het productieproces (Industry 4.0, lean, six sigma, enz.), slaag je erin een optimalisatiecultuur 
te ontwikkelen en laat je iedereen participeren in het continu verbeteren van de processen • Je maakt deel uit van het directieteam 
en rapporteert rechtstreeks aan de CEO.

Je profiel: • Je combineert een universitaire ingenieursopleiding met minstens 5 jaar ervaring in een gelijkaardige positie in een 
complexe en industriële omgeving, gespecialiseerd in de assemblage van hoogtechnologische afgewerkte producten (luchtvaart, 
automobielindustrie, enz.) • Je hebt een sterke affiniteit met de nieuwe technologieën uit de Smart Industry • Dankzij jouw ervaring heb 
je uitstekende organisatie- en leiderschapskills ontwikkeld en ben je de drijvende kracht achter de productie-unit • Je bent een 
charismatische en sterke communicator die anderen weet te overtuigen en meekrijgt in veranderingen. Je neemt een trekkersrol op om 
zaken uit te bouwen en change te initiëren • Je wordt tewerkgesteld in de toekomstige plant in Oostende, maar bent bereid bij aanvang 
vanuit het kantoor in Moeskroen te werken en af en toe naar het kantoor in Frankrijk (Toulon) te reizen • Een zeer goede kennis van het 
Nederlands, het Frans en het Engels is een must.

Aanbod: • Een unieke opportuniteit om als intrapreneur een volledige productie-unit mee uit te bouwen vanaf nul, gebaseerd op 
innovatieve en creatieve roboticaprojecten in een sterk evoluerend vakgebied • Je bouwt mee aan de opstart van een Belgische entiteit 
binnen een sterke internationale groep. Zo ervaar je de dynamieken van een startup-context binnen een financieel stabiel kader 
• Een aantrekkelijk salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen.

ECA Robotics (behorend tot de 
ECA group), wereldleider op het 
gebied van robotica en geautomati-
seerde systemen voor de defensie-
sector, ondertekende vorig jaar een 
miljoenencontract voor de bouw 
van defensieve mijnenjagers voor 
de Belgische en Nederlandse 
marine. Hiervoor start de onder-
neming een productieplant op in 
Oostende en een R&D-centrum in 
Moeskroen. 

Om mee te bouwen aan de opstart 
van dit langetermijnverhaal voor 
ECA Robotics Belgium zijn we op 
zoek naar pioniers om het team te 
versterken (m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online.
VRAGEN? Contacteer Gertjan Hoste op +32 9 242 53 51. 

Internal Auditor
Ondernemende en proactieve professional met sterke communicatieve vaardigheden

Je functie: • Je staat in voor het uitwerken van bedrijfspolicies en 
het opzetten van een intern controleframework waardoor het 
reputatie- en operationeel risico van CKV beheersbaar blijft 
• Vanuit relevante Belgische en Europese wet- en regelgeving 
(bv. EBA guideline) en het huidige interne beleid maak je analyses 
over de werking van CKV • In overleg met de betrokken 
diensthoofden werk je hiertoe bedrijfspolicies uit die als basis 
kunnen fungeren voor de vlotte en correcte werking van de bank. 
Je stelt deze ontwerpen finaal voor op diverse niveaus (directie, 
raad van bestuur, etc.) en adviseert omtrent de meest doeltreffende 
aanpak • Je presenteert de definitieve policies aan de mede-
werkers en weet hen te overtuigen van de beweegredenen en de 
toekomstige acties. Op regelmatige basis organiseer je trainingen 
om deze policies te implementeren en actief te houden • Je zet een 
controleframework op om de correcte naleving van de verschillende 
procedures na te gaan in samenwerking met externe auditors 
en revisoren. Je fungeert hiertoe als Single Point of Entry 
• Je neemt initiatieven om policies te vertalen naar doeltreffende 
IT-oplossingen • Je rapporteert aan de CFO.

Je profiel: • Je behaalde een masterdiploma • Je kan terugvallen 
op een eerste gedegen (interne of externe) auditervaring. Ervaring 
in de bancaire sector is een troef • Je bent reeds gecertificeerd als 
interne auditor of je hebt de intentie om dit certificaat te behalen 
• Je bent proactief, staat stevig in je schoenen en geeft vanuit 
een diepgaande analyse concreet en accuraat advies • Je toont 
je hands-on, oplossingsgericht en weet vanuit je sterke inter-
persoonlijke en communicatieve vaardigheden anderen te 
overtuigen van je aanpak • Je beschikt over een innovatieve 
mindset en hebt affiniteit met IT-oplossingen • Je spreekt 
Nederlands en hebt een goede kennis van het Frans en 
Engels.

Aanbod: • Een autonome en uitdagende functie binnen een 
ambitieuze, groeiende organisatie • Een professionele en 
mensgerichte omgeving met een collegiale en open werksfeer
• De mogelijkheid om opleidingen te genieten die je in staat 
stellen te groeien als professional • Een competitief en aan-
trekkelijk salarispakket in lijn met jouw ervaring.

CKV is je mogelijk minder bekend, 
maar is als familiale spaarbank en 
kredietverlener sinds 1956 actief 
vanuit de hoofdzetel in Waregem. 
Op vandaag telt zij een 50-tal 
enthousiaste medewerkers die via 
een service op maat voor groei en 
rentabiliteit zorgen in België en 
Frankrijk. De afgelopen 10 jaar 
verviervoudigden hun balanstotaal 
en resultaat, en als nichespeler 
ondervond CKV geen impact van 
de bankencrisis. Om de verdere 
professionalisering te ondersteunen, 
zijn zij momenteel op zoek naar een 
(m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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Wat bieden wij u? 
U komt terecht in een toonaangevend woonzorgcentrum met opportuniteiten naar kennisverwer-
ving en netwerking. U krijgt van ons de mogelijkheden om uw stempel te drukken op beleid en 
beleidsuitvoering en om de organisatie vorm te geven zodat ze klaar is voor de toekomst. Uw 
professionele inzet zal gehonoreerd worden met een aantrekkelijk, marktconcurrentieel salarispakket. 

Is dit uw job? 
Mail uw motivatiebrief en cv uiterlijk op 3 april 2020 naar Kris Heeren, voorzitter Raad van 
Bestuur via kris@kingalfonso.be. Uw kandidatuur zal strikt confi dentieel worden behandeld. 

Meer weten? 
Bel 0471 81 60 08 of kijk voor meer info op op www.kingalfonso.be

Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen vzw is een multi functioneel 
onafhankelijk woonzorgcentrum gelegen in het centrum 
van Antwerpen. Het woonzorgcentrum beschikt over 
170 residentiële bedden, 10 kort verblijfbedden, 15 plaatsen 
dagopvang en 26 assistentiewoningen aangevuld met een 
sterke buurt werking, nacht- en crisisopvang. Binnen dit 
geheel zijn er 3 leefgroepen voor bewoners met dementie 
en 6 leefgroepen voor bewoners zonder dementie. Onze 
organisatie is pionier en toonaangevend op het vlak van een 
fi xatievrij beleid. Dit bewijst hoe mensen die bij ons wonen, 
maar ook werken ons nauw aan het hart liggen. 

Om de ambities van ons zorgcentrum inzake zorgkwaliteit, duurzame groei, tevreden residenten 
en gedreven werknemers waar te maken, zijn we op zoek naar een:

Algemeen Directeur 
Wat houdt deze functie in?
Overeenkomstig het woonzorgdecreet organiseert u de verschillende functies van ons centrum 
inzake zorg op maat en creëert u een kwaliteitsvol zorgcontinuüm door professionele zorg correct 
en individueel aangepast in te zetten. Via uw directieteam stemt u zorg, wonen en welzijn af in 
goede samenwerking met thuiszorg en thuiszorgondersteunende zorg. In ons centrum slaagt u 
erin de kwaliteit van wonen en zorg te behouden en verder via innovatie te verankeren. Dat doet u 
door passend in te spelen op de individuele fysieke en psychische noden van de zorgvrager, met 
voldoende aandacht voor sociale inclusie en het welbehagen van de zorgbehoevende mede door 
een intensieve en open buurtwerking. Dit verzekert u vanuit een inspirerend personeelsbeleid, 
een correct administratief beheer en een gezond fi nancieel management. Via uw netwerking 
realiseert u interessante strategische samenwerkingsrelaties met een brede omgeving van relevante 
stakeholders. Als algemeen directeur bent u de ambassadeur van ons beleid, verpersoonlijkt u onze 
waarden, ons engagement en onze identiteit en draagt u dit verder uit. 

Wat verwachten we van u?
U beschikt over een masterdiploma met een duidelijke en relevante leidinggevende ervaring van 
minstens 5 jaar in de aansturing van leidinggevenden. Vanuit uw interpersoonlijke vaardigheden 
weet u een team aan te sturen en te inspireren zodat ze in staat zijn input te leveren inzake beleid 
en dit ook weten uit te voeren en uit te dragen. U koppelt autonomie en impact aan loyaliteit en 
daadkracht en dit in een goede verstandhouding met de raad van bestuur. U weet om te gaan met 
diverse beleidsvragen en u verrijkt de raad van bestuur op basis van uw inzichten inzake ouderenzorg 
en sectorale regelgeving. 

In deze lastige tijden met een beperkte 
bewegingsruimte, kunnen afspraken voor 
sollicitaties verschoven worden naar een andere 
datum. Maar er bestaan ook mogelijkheden om 
via video-calls het sollicitatiegesprek vanop 
afstand te laten plaatsvinden. Zo krijg je als 
sollicitant toch de mogelijkheid om duidelijk te 
maken waarom jij de geschikte persoon bent 
voor de openstaande vacature. Hou bij een 
videosollicitatie rekening met de onderstaande 
4 tips:
 
 Zoek geen excuses om het niet te doen
Als je een uitnodiging krijgt voor een video 
interview, ga er dan ook op in. Zoek geen uitvlucht 
door te vertellen dat je een trage of instabiele 
internetverbinding hebt. Probeer niet om de 
datum te verschuiven voor een live interview of 
je te beperken tot een telefonisch interview. Een 
werkgever wil zien met wie hij in de toekomst 
zal samenwerken. Als je de job echt wil, ga je de 
uitdaging aan om face to face met je toekomstige 
werkgever in gesprek te gaan.

 Kom verzorgd voor de camera
Wat voor een live interview geldt, is ook van 
toepassing voor een videocall. De eerste indruk 
blijft hangen. Neem dus voor je aan het gesprek 
begint de tijd om nog even die kam door je 
haar te halen of je make up wat bij te werken. 
Neem de moeite om een net hemd of blouse aan 
te trekken. Je gaat immers bij je toekomstige 
werkgever op bezoek en daar hoort een bepaalde 
etiquette bij.

 Schenk aandacht aan je omgeving
De camera van je pc of je smartphone verraadt 
ook in welke omgeving je zit om het interview te 
doen. Zorg zoveel als mogelijk voor een rustige, 
neutrale achtergrond. Ga niet voor een raam 
zitten, want dat zorgt heel dikwijls voor een 
storende overbelichting. En spreek ook duidelijk 
af met je huisgenoten dat ze je met rust laten. Al 
je inspanningen om de werkgever te overtuigen 
van je kwaliteiten vallen in het niets als er plots 
spelende kinderen of een onaangekondigde 
huisgenoot in beeld opduiken.

 Doe een technische check up
Om via pc een gesprek aan te gaan moet je 
vertrouwen op de techniek. Bouw maximale 
zekerheid in dat jouw verbinding niet verstoord 
zal raken. Zorg dat je camera juist ingesteld is en 
dat je geluid naar behoren werkt. Doe eventueel 
met een vriend of goede bekende vooraf een 
testgesprek, zodat je er zeker van bent dat je in 
de beste omstandigheden aan het interview kunt 
beginnen.

Een geslaagde videosollicitatie 
in 4 stappen

Samen sterk voor werk
vdab.be



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

Interesse? 
Bezorg ons uiterlijk op 29 maart 2020 je cv én bondige motivatiebrief én een kopie van het 
vereiste diploma. Je kan ook mailen naar sollicitatie@heusden-zolder.be of per post (poststempel 
geldt als bewijs) naar het lokaal bestuur, t.a.v. het Sociaal Huis, p/a 
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder. Onvolledige of laattijdige 
kandidaturen worden niet weerhouden. Voor meer informatie over de 
functie kan je terecht bij Marc Vanpol, teamverantwoordelijke Thuis-,  
Woon- & Dagzorg, tel. 011 45 61 50. Voor meer informatie over de 
selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Kris Neven, 
team Personeel & HR, tel. 011 80 83 81.

Ergotherapeut voor het Centrum 
voor Dagverzorging De Brug,
(Team Thuis, Woon- & Dagzorg)
(niveau BV1-3) – deeltijds (0,75 VTE of 28,50 u./week) 

Inhoud van de functie I Dagelijks onderzoek jij zorgvragers om een inschatting te kunnen maken van 
hun mentale en fysieke mogelijkheden in functie van onder meer ADL en praktische / communicatieve 
vaardigheden. Op basis van dit onderzoek en rekening houdend met de wensen en behoeften van 
de zorgvragers en hun familie, geef jij een advies met betrekking tot een aangepaste dagopvang en 
thuiszorg. Het aanbieden en ondersteunen van een comfortabel en aangenaam verblijf op maat, is jouw 
absolute topprioriteit. Je stelt ook een individueel zorg- en begeleidingsplan op en neemt deel aan de 
persoonsgerichte zorg van de zorgvrager. Je bent een echte coach voor de zorgkundigen, vrijwilligers en 
studenten. Je bent ook de spil in de aankoop en het beheer van materialen, en zorgt zo voor een vlekkeloos 
verloop van alle activiteiten in het Centrum Voor Dagverzorging.

Profiel I Je hebt leidinggevende capaciteiten. Je kan jouw team van zorgkundigen inspireren tot een 
kwaliteitsvolle dienstverlening. Ook in moeilijke situaties kan je verantwoordelijkheid opnemen en 
ben je daadkrachtig. Je beschikt over de nodige kennis en vaardigheden, stelt je flexibel op en je bent 
administratief onderlegd. Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma in de ergotherapie of het diploma 
met de beroepstitel “ergotherapeut”.

Aanbod I We bieden een correcte verloning op niveau BV en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, 
vergoeding voor woon-werkverplaatsingen met de fiets of het openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering. 
Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige (te staven) kan in aanmerking genomen 
worden tot maximum 12 jaar. We leggen een wervingsreserve aan voor de duur van 2 jaar. 

www.poolstok.be

Heeft u een hart voor de openbare omroep en bent u bereid om met veel enthousiasme de 
uitdagingen waar de VRT voor staat aan te pakken? 
Zin om deze dynamische organisatie te leiden en ze een juiste plaats te geven in het media
landschap als een toekomstgerichte, innovatie en performante openbare omroep? 

Neem dan zeker een kijkje op www.vlaanderen.be/vacatures. Daar vindt u meer informatie 
over deze vacature terug. Solliciteren kan online tot en met 3 april 2020.

Uw talent is belangrijker dan uw geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of
chronische ziekte. Stel u kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen!

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

zoekt een gedelegeerd bestuurder

contract onbepaalde duur – Brussel

Meer weten?
www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
zoekt een gedelegeerd bestuurder

contract onbepaalde duur – Brussel

Bent u de geschikte persoon om de VRT als een dynamische 
organisatie te leiden en verder te positioneren in het media-
landschap als een toekomstgerichte, innovatieve en 
performante omroep? 

Heeft u een hart voor de openbare omroep? Bent u bereid om 
doelgericht en met veel overtuiging de uitdagingen waar de 
VRT voor staat aan te pakken?
 
Kijk dan zeker op www.vlaanderen.be/vacatures. Daar vindt 
u meer informatie over deze vacature terug. Solliciteren kan 
online tot en met 3 april 2020.

Uw talent is belangrijker dan uw geslacht, gender, afkomst, 
leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel u 
kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van 
morgen!

www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Meer weten?
Solliciteren voor al deze functies kan tot en met 5 april 2020. 

Dit kan per brief of via e-mail. 
Meer info over de jobinhoud, de voorwaarden, 
het aanbod en de selectieprocedure vind je op:

WWW.HAMME.BE/VACATURES

GEDREVEN TALENTEN GEZOCHT VOOR VOLGENDE FUNCTIES:

Afdelingshoofd sociale zaken 
A4a-A4b | voltijds | in statutair dienstverband  
(met wervingsreserve)

Maatschappelijk werker 
B1-B3 | voltijds | contract onbepaalde duur 
(met wervingsreserve)

Afdelingsverantwoordelijke 
WZC Meulenbroek 
BV5 | voltijds | in statutair dienstverband 
(met wervingsreserve)

Verpleegkundige WZC Meulenbroek
BV1-BV3 – C3-C4 | deeltijds of voltijds | 
contract onbepaalde duur (met wervingsreserve)

› INGENIEUR TECHNISCHE DIENST
niveau Av (A1a-A3a) - voltijds - contractueel - minimale brutomaandwedde: € 2.958,63 
(je relevante ervaring zal een rol spelen bij het bepalen van je salaris)

Je staat mee in voor de technische ondersteuning van het lokale bestuur en bent verantwoordelijk voor 
de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de aan jou toegewezen projecten. Bij afwezigheid van het 
diensthoofd technische dienst neem jij diens functie waar. 

› BESTUURSSECRETARIS 
RUIMTELIJKE ORDENING 
niveau Av (A1a-A3a) - voltijds - contractueel - minimale brutomaandwedde: € 2.958,63 
(je relevante ervaring zal een rol spelen bij het bepalen van je salaris)

Je bent diensthoofd van de dienst woon- en leefomgeving. Je helpt een duurzaam gemeentelijk ruimtelijk 
beleid uit te bouwen en werkt administratief en beleidsondersteunend mee op vlak van stedenbouw-
kundige dossiers, RUP’s en onroerend erfgoed. Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van de gel-
dende wetgeving.

ONS AANBOD: • Maaltijdcheques • Gratis hospitalisatieverzekering • Fietsvergoeding • Interessante verlofregeling

SOLLICITEREN? Bezorg je kandidatuur (sollicitatiebrief met duidelijke vermelding voor welke functie je solliciteert 
+ cv + kopie van je diploma + kopie rijbewijs voor ingenieur) uiterlijk op 27.04.2020 via aan getekende zending 
(datum poststempel telt), via persoonlijke afgifte tegen ontvangstbewijs aan Lokaal Bestuur, Speelhof 10, 3840 
Borgloon of via mail naar vacature@borgloon.be.

MEER WETEN? De toelatings- en aanwervingvoorwaarden, functiebeschrijvingen en meer inlichtingen kan je 
bekomen via www.borgloon.be of op de personeelsdienst, Kanunnikenhuis, Speelhof 10, 3840 Borgloon 
(012 67 36 99 - personeelsdienst@borgloon.be). Onvolledige kandidaturen worden als ongeldig beschouwd en 
worden uitgesloten van de selectieprocedure.

Lokaal bestuur Borgloon vindt je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of 
afkomst.

Lokaal bestuur Borgloon werft aan en legt een 
werfreserve aan van 1 jaar (verlengbaar) voor: 
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Aanwerving exclusief begeleid  
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
office@verdonckbv.be   

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

FOOTSTEP vzw in BRUGGE is een toonaangevend 
maatwerkbedrijf dat nagenoeg 500 werknemers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstelt. In ons nieuw 
organigram beschikken wij over 5 gespecialiseerde business 

 units die elk afzonderlijk als professionele organisatie opereren. Op heden wensen wij het management-
team te versterken met een (m/v)

BUSINESS UNIT MANAGER VOEDING
entrepreneur/productiemanager (ref. 123 801) 

De uitdaging: Je wordt eindverantwoordelijke voor drie sterk groeiende voedingsafdelingen nl. 
Vloeistoffen (afvullen van vloeistoffen in flessen en blikken), Droge voeding (mengen en verpakken 
van voeding) en North Sea Deluxe (pellen van garnalen met de hand) • Leiden van een team met 3 
ondersteunende medewerkers (commercieel, kwaliteit en logistiek), 6 werkvloerbegeleiders en een 60-
tal maatwerkers • Algemene organisatie en optimalisering van de business processen • Motor voor een 
dynamische arbeidscultuur die inzet op talent, resultaat en fierheid op het werk • Continue bewaking van de 
kwaliteit (IFS), de veiligheid en de productie-efficiëntie • Follow-up van de markt, de klantentevredenheid 
en de resultaten • Geregelde rapportage aan directie en vormgeven aan een Footstepbeleid met de 
collega’s van het management. 

Profiel: Veelzijdige en daadkrachtige master/bachelor of gelijkwaardig door ervaring • Relevante ervaring 
in productiemanagement met kennis van procesoptimalisatie • Kennis van voeding en de gepaarde 
kwaliteitsvereisten • Affiniteit met leiden van een business • Veranderingsgerichte peoplemanager die 
geëngageerde medewerkers en sterke business kan verzoenen • Gemotiveerd om op economisch én 

sociaal vlak het verschil te maken.
 

Aanbod: Een brede managementfunctie met autonome bevoegdheden en een grote 
betrokkenheid • Een business unit met een sterk groeipotentieel • Een vlakke 

organisatiestructuur met korte beslissingslijnen • Geen ploeg- en weekendwerk 
• Aantrekkelijke loonvoorwaarden + bedrijfswagen. 

KOM ALS WERFLEIDER 
ONS TEAM VERSTERKEN!
WAT HOUDT DE FUNCTIE IN? 
›	 Je coördineert bouwprojecten van ruwbouw tot en met oplevering 
›	 Je beheert het materieel, toeleveringen en planning 
›	 Je waakt over kwaliteit, kosten en uitvoeringstermijnen 
›	 Het grootste deel van je dagtaken vindt plaats op de werf
WELKE KWALITEITEN ZOEKEN WE? 
›	 Je bent in het bezit van een bachelordiploma Bouw (of evenwaardig 
 door ervaring) 
›	 Je hebt ten minste 3 jaar relevante werkervaring 
›	 Ervaring in de ruwbouw is een must, kennis van afwerking is een  
 pluspunt 
›	 Je beschikt over voldoende technisch inzicht, leidinggevende en 
 organisatorische vaardigheden om projecten tot een goed einde te  
 brengen 
›	 Je bent zowel klantgericht als commercieel ingesteld 
›	 Je kan proactief oplossingen bedenken op maat van de klant 
›	 Kennis van het Frans & Engels is een pluspunt 
WIJ BIEDEN JOU: 
›	 Een fulltime job in een groeiend bedrijf 
›	 Een aantrekkelijk salarispakket naargelang je ervaring en opleiding 
›	 Een bedrijfswagen & extralegale voordelen 
›	 Een inspirerende werkplek & leuke collega’s

BEN JIJ ONZE NIEUWE WERFLEIDER? 
Mail vandaag nog je motivatiebrief en cv naar 
peter.goossens@unicas.be of bel 0478 77 80 01

DEMIVAL vzw in DEINZE is een modern maatwerkbedrijf met 
aangepaste arbeid, met 600 werknemers waarvan 450 met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Als toeleverancier voor diverse sectoren 
beschikken wij over gespecialiseerde bedrijfsunits die elk afzonderlijk 
als professionele organisatie opereren: voeding/verpakking, elektro 
montage, metaal, bestukking, groendienst.
In het kader van een vernieuwd management wordt de organisatie 
uitgebreid met (m/v)

www.demival.be

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

056 53 11 80  

www.verdonckbv.be 

OPERATIONS MANAGER
met ervaring in productie/toelevering (ref. 48 849)

De uitdaging: Na een grondige inwerking in de diverse productieafdelingen 
zal je de leiding nemen over alle operationele activiteiten binnen Demival:
• algemene organisatie en coördinatie van alle afdelingen, inclusief de technische 
dienst en de kwaliteitsmedewerkers op de werkvloer • rechtstreekse aansturing 
en coaching van alle productiecoördinatoren • systematische procesevaluatie en 
implementatie van structurele optimalisaties • bepaling van de productieprioriteiten 
en de personeelsbezetting • integratie van het nieuwe ERP-systeem. Hiertoe zal je 
dagelijks nauw samenwerken met de algemeen directeur en maak je deel uit van het  
directiecomité.

Profi el: • master of gelijkwaardig met ruime ervaring in productiemanagement 
• bekwaam om processen in zeer uitéénlopende units te analyseren en verder te 
optimaliseren • vertrouwd met de courante tools in productiemanagement: 5S,
6 Sigma, Kaizen, ... • daadkrachtige people manager met aandacht voor de sociale 
dimensie, de veiligheid en de kwaliteit • overkoepelend beleidskundig inzicht over de 
afdelingen heen.

SUPPLY CHAIN MANAGER
aankoopplanning, bevoorrading & magazijnbeheer  (ref. 48 850)

De uitdaging: In deze nieuwe functie word je verantwoordelijk voor een optimale fl ow 
in alle business units. Dit omvat: • het volledige magazijnbeheer voor alle afdelingen, 
inclusief de operationele aansturing • de optimalisering van de logistieke fl ow: beheer 
van in- en uitgaande goederen, stockbeheer, ... • de aansturing van het aankoopteam 
dat instaat voor de aankoopafroepen • de inkoop van diensten en de voorbereiding 
van investeringen • de implementatie van veranderingstrajecten • de integratie van 
het nieuwe ERP-systeem.

Profi el: • master of gelijkwaardig met relevante ervaring in een productiecontext 
(bevoorrading, magazijnbeheer) • daadkrachtige people manager gedreven door de 
sociale dimensie van een maatwerkbedrijf • sterk inzicht in logistieke processen binnen 
een productiebedrijf • goed economisch en cijfermatig redeneervermogen.

KEY ACCOUNT MANAGER
vertrouwd met verpakking en/of toelevering (ref. 48 851)

De uitdaging: In deze nieuwe functie zal je vooral bestaande B2B-klanten begeleiden. 
Dit betreffen voornamelijk voedingsproducenten die zich voor afwerking en verpakking 
tot Demival richten. Je opdracht betreft: de opdrachtanalyse, de inschatting van 
de benodigde mensen en middelen, de offerte-opmaak en de fi nale afspraken met 
de eindklant omtrent de samenwerkingsmodaliteiten. Tevens zal je instaan voor de 
commerciële netwerking en de verdere uitbreiding van de klantenkring via gerichte 
bedrijfsprospectie.

Profi el: • economische bachelor of gelijkwaardig via verkoop in een B2B-omgeving
• goed inzicht in productie processen • communicatief en klantgericht  • sterke 
interesse voor het potentieel van maatwerkmedewerkers.

Aanbod voor alle functies: • veelzijdige functies met een ruime autonomie • een 
“warme” werksfeer en een bezielende bedrijfsspirit • een sterke inzet op een verdere 
professionalisering via een optimale inzet van competenties • een maatschappelijk 
geëngageerde organisatie met een evenwicht tussen sociale en economische 

objectieven • een fi nancieel gezonde onderneming  • een bedrijf met een sterke 
reputatie zowel lokaal als internationaal • marktconforme salarisvoorwaarden + 

voordelen + representatieve bedrijfswagen.

TECHNISCH 
PROJECTTEKENAAR
Rechterhand van de interieurarchitecten (ref. 19 848)

De uitdaging: Na een grondige interne opleiding zal je de interieurarchitecten ondersteunen 
bij de technische uitwerking van nieuwe keukenprojecten. Met behulp van performante 
CAD-software en een database van gedetailleerde kastenmodules zal je het keukeninterieur 
in detail uitwerken.

Profi el: • technische opleiding (A2, Bachelor) • sterk technisch-praktisch redeneervermogen 
en goed 3D-inzicht • kennis van houtbewerking en/of affi niteit met interieurinrichting zijn 
pluspunten.

Aanbod: • een afwisselende job met een grote autonomie • continue contacten met 
de interieurarchitecten en de productie • een moderne werkomgeving • de spirit en 

dynamiek  eigen aan een familiale bedrijvengroep • een stimulerend salarispakket 
(te bespreken).

DE KEYZER is een familiale onderneming actief in 
de inrichting van stijlvolle keukeninterieurs. Wij 
beschikken over zeven regionale showrooms en wensen 
onze backoffi ce te versterken met 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 



Word jij 
één van onze 
economische 
versnellers?

Limburg staat voor grote uitdagingen, en daar hebben we u bij nodig. 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.

“We zoeken geëngageerde, visionaire geesten die van aanpakken weten. Die geprikkeld worden door topteams,
uitdagende stakeholders en onverwachte hindernissen. En voor wie maatschappelijk verschil maken zwaarder 
weegt dan een bedrijfswagen en een eindeloos loon, maar het ruimere aantal vakantiedagen en fl exibiliteit als een 
aangename last dragen. Als jij één van die verschilmakers bent, dan kruip je nu zonder dralen achter je computer 
en stuur je mij je kandidatuur.”

Voor onze Kenniscel:
• Researcher Economie
• Redacteur Economie en digitalisering

Voor onze cel Ruimte:
• Expert ruimtelijke economie
• Accountmanager ruimtelijke economie
• Accountmanager bedrijven en internationaal

Voor onze communicatieafdeling:
• Manager events en organisatie
• Pers- en communicatieverantwoordelijke
• Content en social media-manager

Voor onze project- en platformwerking:
• Projectmanager creatieve economie
• Platformmanager digitalisering maakeconomie
• Projectmanager energie, circulaire economie en bouw
• Projectmanager digitalisering zorgeconomie
• Expert digitaliseringsmanagement
• Projectmanager start-ups
• Projectmanager Expat-werking Limburg
• All-round platformmanager
• All-round projectmanager

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

“In de plannen van ons provinciebestuur verdubbelden we de middelen van POM Limburg, 
werd SALKturbo op de sporen gezet en lanceerden wij zeven nieuwe campussen. 
Want dit provinciebestuur wil met POM Limburg een turbo zetten op de Limburgse economie. 
Word jij onze economische versneller?”

Tom Vandeput
Voorzitter POM Limburg, Gedeputeerde van Economie

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.

Noël Slangen
Algemeen directeur POM Limburg



INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online.
VRAGEN? Contacteer Evi Renders op +323 217 21 67. 

Teamleader Technische Dienst
Coördinator met passie voor techniek

Je functie: • Als Hoofd Technische Dienst sta je, na een grondige 
opleiding, in voor de organisatie van de technische dienst van Euro-
Index in België. Je waakt erover dat alle werkzaamheden op het 
gebied van preventief onderhoud, reparaties en kalibraties correct 
en tijdig worden uitgevoerd • Je fungeert in een eerste fase als een 
meewerkende foreman, waarbij je zelf mee herstellingen, controle en 
onderhoud uitvoert aan meetinstrumenten. Je zal je team geleidelijk 
verder uitbouwen met 6 tot 8 medewerkers, elk met zijn expertise 
• Je bent mee verantwoordelijk voor de begeleiding van de 
werkzaamheden teneinde het ISO 9001-certificaat voor het 
technisch laboratorium in België te behalen. Je voert in dit kader 
interne audits uit en stuurt bij waar nodig • Je detecteert oppor-
tuniteiten op het gebied van optimalisaties binnen de technische 
dienst en speelt een sleutelrol in de verdere uitbouw van de afdeling 
• Je bent de spilfiguur in de samenwerking tussen de technische 
dienst en de verkoopdienst. Je geeft technische ondersteuning aan 
buitendienst-medewerkers tijdens klantenbezoeken en onderhoudt 
op die manier tevens klantencontacten • Je stuurt aanvankelijk één 
technische medewerker aan, maar op termijn ben je verantwoordelijk 

voor een groter team dat je aanstuurt, motiveert en laat groeien. In de 
tussentijd kan je rekenen op ondersteuning en opleiding door je 
Nederlandse collega’s van de technische dienst • Je rapporteert in 
deze functie aan de Manager Technische Dienst B/NL.

Je profiel: • Je hebt een technische achtergrond en affiniteit met 
elektronica en elektrotechniek • Je beschikt over goede commu-
nicatieve vaardigheden en bent positief ingesteld • Je houdt ervan 
een team te enthousiasmeren. Ervaring in peoplemanagement is 
geen must, maar zit wel in je ambitie en competenties • Je bent 
gedreven en leergierig. Je hebt tevens een klantgerichte instelling.

Aanbod: • De kans om deel uit te maken van een innovatief en 
enthousiast bedrijf, waar opleiding en zelfontplooiing belangrijke 
troeven zijn en waar eigen initiatief wordt aangemoedigd 
• De mogelijkheid om je schouders te zetten onder een bedrijf in 
volle expansie en een nieuwe afdeling verder te kunnen uitbouwen 
• Een marktconform salaris in functie van je ervaring en competenties, 
aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, 
groepsverzekering en hospitalisatieverzekering.

EURO-INDEX BV levert meet- en 
regelapparatuur voor gasdetectie, 
verwarmingstechniek, elektrotechniek, 
lekdetectie en binnenklimaat. Tevens 
verleent de onderneming een sterke 
service door het aanbieden van 
preventief onderhoud, reparaties, kali-
braties en controles van de apparatuur. 
Ook het geven van cursussen en 
opleidingen, het adviseren van klanten 
en de verhuur van meetinstrumenten 
behoren tot het aanbod. EURO-
INDEX heeft circa 70 medewerkers in 
dienst en is werkzaam vanuit Capelle 
a/d IJssel (NL) en Zaventem (BE). Om 
de verdere groei van de Technische 
Dienst in België (Zaventem) te 
ondersteunen, zijn wij voor hen op 
zoek naar een (m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

ZAVENTEM
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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

INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online.
VRAGEN? Contacteer Stephan Lauwers op +32 2 610 27 13. 

Directeur Patiëntenzorg
Je functie: • Als Directeur Patiëntenzorg sta je in voor de 
organisatie, opvolging en coördinatie van de verpleegkundige en 
paramedische zorg. Je volgt hierbij het vooropgestelde strate-
gische beleid van het ziekenhuis, maar werkt ook actief mee aan 
de ontwikkeling hiervan • Je bent hoofd van het verpleegkundig 
departement en dus verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking, 
het personeelsbeleid en het middelenbeheer binnen deze 
eenheid • Je geeft leiding aan stafmedewerkers, clustermanagers, 
hoofdverpleegkundigen en afdelingshoofden om samen met 
hen een kwalitatief hoogstaand en efficiënt zorgaanbod te 
garanderen • Je bent verantwoordelijk voor de communicatie 
binnen het verpleegkundig departement en bouwt een goede 
werkrelatie op met alle stakeholders, zowel intern als extern 
• Je bent lid van het directiecomité van het Sint-Trudo Ziekenhuis 
en je rapporteert aan de Algemeen Directeur.

Je profiel: • Je behaalde een bachelordiploma in de verpleeg-
kunde of vroedkunde, aangevuld met een masterdiploma in een 

studierichting binnen de gezondheidszorg • Je kan een uitge-
breide ervaring als leidinggevende binnen de zorg voorleggen 
(bij voorkeur binnen een ziekenhuiscontext) • Je hebt een 
duidelijke visie op zorgverlening, streeft naar permanente 
optimalisering en brengt deze motivatie over naar jouw mede-
werkers • Je handelt besluitvaardig en vertaalt een strategie 
naar concrete acties • Je bent een teamspeler die efficiënt kan 
communiceren, coachen en delegeren • Je bent kwaliteitsgericht 
en hebt een grondige kennis van zorgprocessen en de 
ziekenhuiswetgeving • Je werkt collegiaal samen met de andere 
leden van het Directiecomité.

Aanbod: • Een functie met een grote maatschappelijke 
betekenis • Tewerkstelling in een financieel gezond en ambitieus 
ziekenhuis waar een sterk gevoel van samenhorigheid heerst 
onder het personeel • Een interessant salarispakket aangevuld 
met extralegale voordelen.

Het Sint-Trudo Ziekenhuis is een 
algemeen ziekenhuis met 310 erkende
bedden, ruim 1.000 medewerkers en 
ruim 140 artsen. Als autonoom zieken-
huis is Sint-Trudo stevig verankerd in 
de regio en biedt het kwaliteitsvolle 
zorg via een multidisciplinaire en 
patiëntgerichte benadering. Sint-Trudo 
behaalde in 2018 een JCI-accredi-
tering en engageert zich om dagelijks 
de best mogelijke zorg te bieden. 
Kwaliteit, patiëntveiligheid, professio-
nalisme en een vriendelijke en respect-
volle omgang met alle patiënten staan 
hierbij centraal. Om een uitmuntend 
zorgaanbod te kunnen blijven garan-
deren is Sint-Trudo op zoek naar een 
(m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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SINT-TRUIDEN



SOLLICITEER METEEN VIA
WWW.LUKOIL.BE

SOLLICITEER METEEN VIA

• Communicatief ingesteld 
en klantvriendelijk?

• Energiek, verantwoordelijk 
en zelfstandig?

• Klaar om deel uit te maken 
 van ons succesverhaal?

GEZOCHT
ENERGIEKE 
UITBATER
SERVICE STATION 

SINTTRUIDEN

LUKOIL, één van ’s werelds grootste private energiegroepen 
met sterke groei ambities, is een ijzersterk en succesvol A-merk, 
met een uniek shopconcept en scherpe brandstofprijzen. 
Al 10 keer werden we verkozen tot beste merk vanwege ons 
sterk concept met dito prijsbeleid, klantvriendelijkheid, ruim 
assortiment en doordachte promoties. Ben jij die gedreven 
professional die er samen met ons kan voor zorgen dat klan-
ten ons binnenkort voor de 11de keer verkiezen tot beste 
merk?

Steeds met de smile klanten bedienen, en met plezier die 
extra mile gaan om nieuwe klanten te maken … zo pak jij 
het aan? Dan ben je dé kandidaat om na een degelijke 
interne opleiding en goed gecoacht, de leiding te nemen 
van één van onze 250 perfect uitgeruste, moderne service 
stations. 

Word het nieuw gezicht bij LUKOIL Sint-Truiden 
en groei samen met ons.

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR
(M/V/X) DECRETALE GRAAD – CONTRACTUEEL – VOLTIJDS

Als algemeen directeur sta je in voor de algemene 
en coördinerende leiding van de diensten van de 
Stad en het OCMW om zo de decretale en wettelijke 
voorgeschreven taken en beleidsobjectieven 
zo  effectief en zo efficiënt mogelijk te helpen 
realiseren. Je bent verantwoordelijk voor het 
strategisch en dagelijks management en staat 
in voor het organisatiebeheersingssysteem.

PROFIEL
• Houder zijn van een diploma dat in aanmerking 

wordt genomen voor de aanwerving in een 
 betrekking van niveau A.

• Je beschikt over minstens 4 jaar ervaring in 
een managementfunctie.

AANBOD
• Een contractuele voltijdse benoeming als 

 algemeen directeur, decretale graad; 
• Een aantrekkelijk verloningspakket: 

salarisschaal klasse 15 + 30%;
• Je werkervaring in de privésector of als 

 zelfstandige in hoofdberoep wordt voor 
 maximum 10 jaar overgenomen bij de bepaling 
van je startloon;

• Systeem van glijtijden met een goede 
verhouding werk–privé;

• Hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, 
fietspremie,…

INTERESSE?
Gedetailleerde voorwaarden en bijkomende 
inlichtingen over deze functie en een uitgebreide 
omschrijving van taken kan je vinden op 
www.oostende.be/vacatures.  

Wij verwachten je uitgebreide kandidatuur uiterlijk 
tegen 13/4/2020 om middernacht. Solliciteren 
kan enkel via mail. Je mailt hiervoor naar adres: 
gent@searchselection.com. Je voegt hierbij 
een recent cv, motivatiebrief en de nodige 
 bewijsdocumenten (kopie diploma, bewijs goed 
gedrag en zeden).

Heb je zin om je dagelijks in te zetten 
voor de Oostendenaar? Wil je samen 
met een groot team de best mogelijke 
dienstverlening voor de Oostendse 
 burgers en ondernemers verzekeren? 
Ben je klaar om je tanden te zetten in 
de uitdagingen voor de stad van de 
toekomst? Twijfel dan niet en solliciteer 
voor de functie van algemeen directeur !

Voor meer informatie kan je terecht bij 
Myra Vandekerkhove van Search & Selection 
via 09 243 40 82.

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

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)

Goesting om je carrière 
verder uit te bouwen? 

www.asap.be/nl/jobs/bouw

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN 
DE BOUW?

Je eerste realisatie was een houten blokkenhuis. 
Daarna volgden ontelbare creatieve Lego-
constructies. Met of zonder plannen. Want jij 
wéét hoe je een duurzame constructie realiseert. 
Toen al. En nu nog steeds. Een hypermoderne 
nieuwbouw of een ambitieuze renovatie: jij steekt 
graag de handen uit de mouwen om een aange-
name en future proof woon- en werkomgeving te 
realiseren. 

TOPJOB IN 
DE BOUW?

Je eerste realisatie was een houten blokkenhuis. 
Daarna volgden ontelbare creatieve Lego-
constructies. Met of zonder plannen. Want jij 
wéét hoe je een duurzame constructie realiseert. 
Toen al. En nu nog steeds. Een hypermoderne 
nieuwbouw of een ambitieuze renovatie: jij steekt 
graag de handen uit de mouwen om een aange-
name en future proof woon- en werkomgeving te 
realiseren. 



Goorts Automatisatie, gevestigd in Halen, is gespecialiseerd in  
industriële elektrische installaties en automatisatie. 
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar :

Projectingenieur  
elektrotechniek en automatisatie

Jouw verantwoordelijkheden
•  Je bent van A tot Z verantwoordelijk voor kleinere en grotere projecten in 

diverse sectoren.
• Je staat in voor de begeleiding en uitvoering van automatisatieprojecten.
• Je stuurt interne technische mensen aan alsook de externen.
• Het programmeren, testen en in dienst nemen van de installatie.
• Het autonoom opmaken van diverse elektrische tekeningen in Eplan P8.
• Het mee uitwerken van de projectvoorbereiding en de werfopvolging.
• Je zorgt voor budgettering en communicatie met de verschillende niveaus.
Jouw profiel
•  Je hebt een bachelor- of masterdiploma ingenieurswetenschappen  

(optie automatisatie of elektromechanica).
•  Je hebt kennis en ervaring binnen industriële automatisatie  

(PLC, netwerken, drives, visualisatie, …).
• Je bent projectmatig, teamgericht en hands-on.
• Je bent communicatief, stressbestendig en flexibel.
Ons aanbod
•  Afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid en met voldoende 

vrijheid en zelfstandigheid.
• Vast contract binnen een professioneel team.
•  Binnen het bedrijf zijn er tal van opleidingen en carrièremogelijkheden.
Verder ontvang je als projectingenieur een aantrekkelijk salaris, aangevuld 
met extralegale voordelen (firmawagen, smartphone, laptop, maaltijd- en  
ecocheques, groepsverzekering).
Ben jij de persoon die wij zoeken, stuur dan zo snel als mogelijk uw 
 sollicitatiebrief met curriculum vitae naar info@goorts-auto.be of bel naar 
013/46.10.94.

Albertkanaalstraat 180
3511, Stokrooie 

Tel: 011/25.11.94

HANDEL in Bouwmaterialen            

Een mailtje sturen met je werkervaringen naar walter@bouwgroep.be of een briefje naar 
Bouwgroep Van Helmont, Albertkanaalstraat 180, 3511 Stokrooie  

 Je kan je ook op dit adres bij Gino Vanhaeren aanmelden. 

VACATURE 

CHAUFFEUR C+E
voor Trekker-Oplegger

(met Vrachtwagenkraan)

Verloning : Uurloon Bouwsector

Technische service medewerker
De uitdaging: Je staat samen met je collega’s in voor telefonische 
ondersteuning en advies aan klanten • Analyse en opvolging van 
herstellingen • Testen van nieuwe producten

Gezocht profiel: Opleiding elektronica of elektromechanica • Zeer 
goed technisch inzicht door opleiding of ervaring • Franse taal in 
woord, basiskennis Engels • MS-Office-toepassingen: Word, Excel, 
Outlook • Communicatievaardig en klantgericht kunnen denken • 
Zelfstandig kunnen werken • Ruimte voor eigen initiatief

Het aanbod: Voltijds dienstregeling: Dagwerk • Je krijgt een  
marktconform loon, maaltijdcheques en een groepsverzekering

Zin in deze uitdaging? Solliciteer online via www.seculux.be/vacatures
www.seculux.be

Contact voor de sollicitatie : CV mailen naar atlhr@atlrenting.be 
tav Holsteens Carine – Tel : 011/45 65 23.

Wij zijn op zoek naar een ervaren 

MECHANIEKER voor het uitvoeren 
van onderhoud & herstellingen aan opleggers, 
containerchassis en trekkers voor het wisselen 
van banden, het herstellen/vervangen van zeilen, 
herstellen van bovenbouwen, voor smeringen 
en voorbereidingen van voertuigen voor de 
technische inspectie.

Wij bieden u een gevarieerde job met een correct loon binnen een gedreven team.

   Je bent verantwoordelijke voor de vlotte werking, 
voorbereidingen en afwerking in de patisserie afdeling. 

Profielomschrijving
We zijn op zoek naar iemand die Nederlandstalig is en zijn vak kent door opleiding 
en/of ervaring.

Aanbod
We bieden een fulltime vacature aan met een aantrekkelijk loon.

Contactgegevens 
Ben jij de persoon die we zoeken? Bel naar Max Janssens via 0496/89.76.81  of stuur 
je cv door naar info@patisseriemanus.be

PATISSIER
vacature:

Ouderenzorg in het hart van Gent
Op zoek naar

Interesse? Contacteer Brecht Reyniers:

brecht.reyniers@dominovzw.be 
09/235.42.80

Uitbater cafetaria
GAW Tichelhof

Elektricien

WAARDERING OP JE WERK GEEFT JE
ZELFVERTROUWEN

EEN BOOST

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


