
Terwijl veel bedrijven even 
‘on hold’ staan, is het bij de 
supermarkt alle hens aan dek. 
Heeft dat ook een weerslag op 
hun aanwervingsplannen? Jobat 
contacteerde drie retailers. Hebben 
ze vacatures, en zo ja welke?

Werft retail aan?
1. COLRUYT GROUP
“Qua jobstudenten is er momenteel een extra 
nood”, vertelt Ellen De Braekeleer, talent acquisi-
tion manager. “We hebben al verschillende ex-job-
studenten gecontacteerd, sommigen zijn zich zelfs 
spontaan komen aanbieden. Dat is een grote hulp, 
maar ook een hele organisatie op zich. Zo werden 
extra contracten in snel tempo aangemaakt, en ge-
ven we extra  opleidingen en veiligheidsbriefings.”
Colruyt Group blijft ook vaste medewerkers aan-
werven, zowel winkelmedewerkers als IT'ers, 
technische profielen en ingenieurs. “We zijn ervan 
overtuigd dat velen die in deze periode bij ons 
solliciteren, uit het juiste hout gesneden zijn. Ook 

in deze omstandigheden blijven we investeren in 
lange termijn engagement en vaste aanwervingen, 
daarnaast springen jobstudenten, interimkrachten 
en onze eigen medewerkers uit andere afdelingen 
tijdelijk in."

2. CARREFOUR
Bij Carrefour zijn ze, volgens recruitment & mobi-
lity manager Lina Timmermans vooral op zoek 
naar winkelpersoneel. Ook leidinggevende func-
ties, zoals (assistent) afdelingsmanagers en com-
mercieel managers (food of non food) zijn welkom. 
“Daarnaast hebben wij veel mogelijkheden voor IT-
experts om aan de digitale nood van onze sector te 
voldoen”, stelt ze. ”Studenten die nu meer tijd heb-
ben of mensen die een andere bijverdienste zoe-
ken, kunnen ook altijd bij Carrefour terecht.”

3. LIDL
Bij Lidl zijn helpende handen in winkels en distri-
butiecentra welkom. “Zowel tijdelijke medewerkers 
als jobstudenten”, aldus Sven Hubin, hoofd em-
ployer branding, recruitment & selectie. Na de eer-
ste hectische weken, beginnen ze er ook opnieuw 
vooruit te kijken. “In dat kader verdienen een aantal 
functies extra aandacht: winkelpersoneel in de kust 
en andere toeristische gebieden voor het zomer-
seizoen. We verwachten dat toerisme in eigen land 
deze zomer zal pieken, waardoor extra krachten 
nodig zullen zijn in die regio’s.” 
Daarnaast blijven ze bij Lidl op zoek naar manage-
menttrainees, toekomstige leidinggevenden in de 
winkels.

William Visterin

VAN JOBSTUDENTEN EN TIJDELIJK TOT VASTE JOBS

Drie spannende boeken
voor uw lockdown
Speciaal voor deze ‘blijf in uw kot’-periode overloopt Jobat drie interessante thrillers uit onze contreien. 
Allemaal boeken die - in grote lijnen - iets met werk en jobs te maken hebben: van priesters tot PR.

1. PONTIFEX VAN POL DEHULLU

Over een priester, journaliste 
en student die duistere ge-
heimen van de West-Vlaamse 
kerkelijke macht onthullen. 
Aspe meets ‘Da Vinci Code’. 
Pontifex is de eerste thriller 
van uitgeverij Aspe, die niet 
van Pieter Aspe zelf is. Het 
boek haalde vrijwel meteen 
de fictie top tien. 

2. BODEMLOOS VAN DAMEN & VANDERMEEREN

Over de jonge advocate
Kirsten Hartogs die in Lissa-
bon een omstreden moordver-
dachte verdedigt. Bodemloos 
is het tweede boek van thril-
lerauteur Hilde Vandermeeren 
en strafpleiter Walter Damen. 
In het najaar verschijnt ‘Mee-
dogenloos’ en keert het hoofd-
personage terug naar België.

3.  DE MACHT VAN K VAN JENS VERN

Over een jonge PR-en com-
municatiespecialist die aan 
de slag gaat bij een succesvol 
Amerikaans databedrijf. The 
Firm van John Grisham anno 
2020. Thriller met internati-
onale allure, met overigens 
een erg mooie cover. Met een 
knipoog naar het Cambridge 
Analytica-schandaal.  (WiVi)

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



Gemeente en OCMW Zwijndrecht organiseren een selectie voor: 

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

Als coördinator infrastructuur sta je in voor het voorbereiden, opzetten en begeleiden van alle 
grote projecten betreffende de infrastructuur (gebouwen, wegen, openbaar domein, …) van 
de gemeente en het OCMW. Je ondersteunt, adviseert en stuurt het beleid en de diensten bij 
de realisatie ervan. Je bent verantwoordelijk voor de planning, opvolging en voortgang van 
de toegewezen projecten. Je staat in voor het opbouwen en uitdragen van je expertise naar 
heel de organisatie en ontwikkelt een beleidsvisie op korte en lange termijn.
Solliciteren kan tot en met 13 april 2020.

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

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

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 849B)

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 850B)

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 851B)

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.

De gemeente Oud-Turnhout is op zoek naar een:

DIRECTEUR gemeentelijke basisschool Salto   
voltijds - met werfreserve van 2 jaar - vermoedelijke datum van indiensttreding: 1 september 
2020, met tijdelijke aanstelling tot 30 april 2021. De huidige directeur gaat met pensioen vanaf 
1 mei 2021, op deze datum is de functie dus de� nitief vacant.

TAKENPAKKET

• Je leidt en begeleidt het schoolteam van GBS Salto met als doel de leerlingen 
optimale groei- en ontwikkelkansen te bieden • Je kan je vinden in en inzetten voor 
de schoolvisie en -organisatie • Je bent de bezieler van het schoolteam, bewaakt de 
koers en kan motiverend en inspirerend samenwerken • Je stimuleert betrokkenheid 
van ouders door een open en rijke communicatie • Je werkt collegiaal samen met de 
andere directies van de scholengemeenschap SCHOT

PROFIEL

• Je beschikt over volgende persoonlijke bekwaamheden: schoolbetrokkenheid, 
kindgerichtheid, teamleiderschap, organisatietalent, resultaatgerichtheid, relatie  be-
kwaamheid, sociale ingesteldheid, samenwerken vanuit vertrouwen, vernieuwings-
gerichtheid, geloof in eigen kunnen en � exibiliteit

AANWERVINGSVOORWAARDEN

• Je kan je vinden in de taken van het functiepro� el en je beschikt over de gevraagde 
competenties • Je beschikt over een bekwaamheidsbewijs van ten minste professionele 
bachelor (PBA) met een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) • Je voldoet aan 
de algemene wervingsvoorwaarden in het decreet rechtspositie

Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een vergelijkende 
selectieproef. Die zal bestaan uit drie delen:

- schriftelijke proef op dinsdagavond 5 mei 2020 om 19u

- mondelinge proef op dinsdagavond 19 mei 2020

- assessment door een erkend extern selectiebureau (in eerste instantie enkel de best 
gerangschikte en geslaagde kandidaat)

INTERESSE?

Stuur je kandidatuur, vergezeld van je motivatiebrief, cv, afschrift van je diploma 
professionele bachelor (PBA) met bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB), 
bewijs van goed zedelijk gedrag (model 2 – onderwijs, niet meer dan 2 maanden oud), 
nationaliteits bewijs (Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie), uiterlijk 
op zondag 26 april 2020 naar het College van burgemeester en schepenen, Dorp 31, 
2360 Oud-Turnhout of via e-mail naar vacatures@oud-turnhout.be 

Bijkomende inlichtingen, het pedagogisch project van 
GBS Salto en de volledige functiebeschrijving kan je 
opvragen bij het gemeentesecretariaat (014 46 22 33 - 
vacatures@oud-turnhout.be).

Heb jij pit, vakkennis en een creatieve persoonlijkheid?
Wij zoeken namelijk een gedreven 

KOK EN KEUKEN/ZAALMEDEWERKER 
om ons team te versterken
•  Je kan aan de slag gaan in een stabiele horeca onderneming die al meer dan  

10 jaar bestaat en een gevestigde waarde is in Lochristi en omstreken.
•  Het familiale karakter en de persoonlijke aanpak om van onze klanten hun feest op maat te maken, 

is een sterkte in ons vak.
•  We zorgen voor onze klanten hun evenementen, familiefeesten, babyborrels, personeelsfeesten,  

huwelijken e.a. feestelijkheden zowel hier in de zaal als op andere locaties. 
•  Wij leveren ook dagschotels aan huis en maken gerechten op bestelling die mogelijk zijn voor afhaling.
•  Ben jij een allrounder m/v en lijkt dit iets voor u, bekijk dan de gedetailleerde omschrijving online en 

solliciteer op info@denhazelaar.be en maak verder kennis met ons.

Kerkstraat 75 - 9080 Zaffelare - 09 355 37 46 - info@denhazelaar.be



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.

Hoofddeskundige milieu en
duurzaamheid (B4-B5) &
Deskundige communicatie &
vrije tijd (B1-B3)
Hoofddeskundige Milieu & Duurzaamheid: Je stimuleert de
bevolking, bedrijven en gemeentelijke diensten tot het
aannemen van een meer milieubewuste houding en je
levert daarnaast ook een bijdrage m.b.t. het vrijwaren van
het leefmilieu. Hierbij coördineer en bewaak je de
duurzaamheidsdoelstellingen.

Deskundige Communicatie & Vrije Tijd: Je staat in voor
zowel de interne als externe communicatie binnen de
organisatie. Samen met de collega-deskundigen vrije tijd
sta je in voor een klantgericht onthaal binnen het
gemeentehuis en de continuïteit van de dienstverlening
binnen het domein ‘vrije tijd’ (jeugd, senioren, sport,
toerisme en cultuur). Je rapporteert rechtstreeks aan de
algemeen directeur.

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) en een voltijdse, contractuele deskundige
communicatie & vrije tijd (B1-B3). 

Solliciteren kan tot uiterlijk
dinsdag 24 april 2020. Dit kan
zowel online via
https://www.jobsolutions.be/regi
ster/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).
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www.lievegem.be

Gemeente Lievegem is een groene en 
landelijke gemeente centraal gelegen 
in het Meetjesland met een uitgebreid 
voorzieningennet en verenigings- 
leven. Naast het creëren van een goede 
en nabije dienstverlening voor alle 
inwoners zet de gemeente Lievegem 
ten volle in op het ondersteunen van 
het verenigingsleven, een aangenaam 
leefklimaat in een groene omgeving en 
een veilige omgeving.

DESKUNDIGE WEGEN
Functie: Analyseren, adviseren en 
opvolgen van wegenwerken (door 
externe aannemers of werken uitgevoerd 
door de eigen diensten), samenstellen 
van technische dossiers en opvolgen 
lastenboeken, beheren van budgetten, 
opmaken van onderhoudsplanningen, 
formuleren van adviezen omtrent de 
inrichting van het openbaar domein.
 
Profiel: Bachelordiploma in een 
technische richting of een diploma 
hoger secundair onderwijs met minimum 
één jaar relevante beroepservaring EN 
slagen voor een niveau- of capaciteits- 
test, rijbewijs B, leergierig, goede 
communicatieve vaardigheden, sterk 
in plannen, organiseren en probleem- 
analyse, goede coachingsvaardigheden.
 
Wij bieden: Voltijds contract van 
onbepaalde duur, brutowedde 
naargelang ervaring, bruto € 2.460,78 
(B1, trap 0, 38/38) tot bruto € 3.790,74 
(B3, trap 18, 38/38), stabiele werkomgeving 
en interessante voorwaarden.
 
Solliciteren uiterlijk op 15 april 2020 
via https://bit.ly/3ahAEGX. Meer info 
over functie en sollicitatieprocedure: 
team personeel, vacatures@lievegem.be, 
www.lievegem.be/bestuur/vacatures of 
op het nummer 09 396 23 00.

JOB



Om onze werking te versterken en voor een spoedige 
indiensttreding:

NACHTVERPLEEGKUNDIGE 
Halftijds: 19u/week, nachten van 10u: 20u45 tot 6u45
4 N werken (vrij, za, zo, ma) - 14 N thuis - 3 N werken 
(di, woe, do) - 7 N thuis -  …  

Interesse? Wil je samen ons programma realiseren en 
deel uitmaken van onze dynamische ploeg? Stuur dan 
vandaag nog je kandidaatstelling met CV t.a.v. Johan 
Vermoesen, algemeen directeur. Voor meer inlichtingen 
kan je terecht bij Marleen Verdickt, afdelingscoördina-
tor, via info@mariatroon.broedersvanliefde.be. Je kan 
rekenen op een strikt vertrouwelijke en professionele 
behandeling van je dossier.

Info: Mariatroon, gelegen in het kloppende hart van  
Dendermonde zet zich in voor 108 zorgbehoevende 
ouderen, (naast dementie ook specialisatie Huntington en 
Korsakov) en 12 bewoners-assistentiewoningen.  
Wij zoeken kandidaten (m/v) met gezond verstand,  
een christelijke levensvisie en een fijne teamspirit. 

Zuidlaan 24, 9200 DENDERMONDE tel. (052) 22 39 11 – 
E-mail: vacatures@mariatroon.broedersvanliefde.be

Profiel: • Je bezit een diploma graduaat verpleegkunde  
(A2 of HBO5)

 

PROFIEL: Het lokaal bestuur Heusden-Zolder zet volop in op de verdere ontwikkeling van de 
gemeentelijke basisschool Beekbeemden. We bouwen een nieuwe school, waarmee we ons onderwijs 
kwaliteitsvol kunnen inrichten, in een uitdagende en inspirerende omgeving. Heb jij zin om, samen met 
een heel team aan leerkrachten, mee te bouwen aan deze brede school? 

OPLEIDING: je hebt een bachelorsdiploma, een bewijs pedagogische bekwaamheid en je voldoet aan 
de algemene wervingsvoorwaarden cfr. art. 19 van het decreet rechtspositie.

LOON: een tijdelijke aanstelling in afwachting van een vaste benoeming, salarisschaal 879. Salaris 
tussen € 25.924,96 en € 38.828,47 bruto, per jaar.

Heusden-Zolder is een verfrissende en pittige cocktail. We 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 we een:

Het lokaal bestuur gaat over tot de aanwerving en de aanleg van een wervingsreserve, voor de duur van drie schooljaren. 
M/V | VOLTIJDS | ONBEPAALDE DUUR
DIRECTEUR GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL BEEKBEEMDEN

EEN HART VOOR KINDEREN?

Stel je kandidaat voor 20 april 2020 – Bezorg ons een sollicitatiebrief, 
CV, uittreksel uit geboorteakte en strafregister model 2, kopie van de 
gevraagde diploma’s p/a college van burgemeester en schepenen, 
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder | breng tegen ontvangstbewijs 
binnen bij het Team Personeel & HR na afspraak | mail naar sollicitatie@
heusden-zolder.be. Meer info op www.heusden-zolder.be 

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.

Machiels Building Solutions (MBS) behoort tot de Limburgse 
bedrijvengroep Machiels en is een houtskeletbouwspecialist die zowel 
de engineering, productie als montage van hout skeletbouwprojecten 
verzorgt. MBS is een jong en dynamisch bedrijf voornamelijk 
actief in België en Nederland. Als grote houtskeletbouwspeler 
heeft MBS de ambitie om marktleider te blijven in grootschalige 
en complexe projecten, zowel voor nieuwbouw als renovatie. 
Wat betreft gevelbouw wil MBS een voorloper zijn: stellingloos 
bouwen met geïntegreerde raamwerken, prefab gevelbekleding 
en technieken aangebracht in onze fabriek. MBS staat synoniem 
voor ‘bouwoplossingen op maat’ en garandeert met haar snelle, 
energiezuinige en hoogtechnologische bouwmethode een toekomst-
gerichte partner te zijn voor de snelgroeiende bouwmarkt.

Verantwoordelijke logistiek
en productie-optimalisatie
Je staat in voor de opvolging en optimalisatie van de logistieke processen in ons bedrijf. Je beheert alle materiaal in 
Navision. Je analyseert en optimaliseert de productieprocessen. Je rapporteert de KPI’s voor productie en logistiek aan 
de productiemanager.

Projectmanager houtskeletbouw (HSB)
Je werkt oplossingen in houtskeletbouw uit op maat van de klant. Je staat in voor de interne engineering, de 
voorbereiding en de opvolging van HSB-projecten, steeds met het oog op timing en budget. Ervaring met gevel- of 
houtskeletbouw is een troef.

Interesse?  Stuur vandaag nog je kandidatuur naar an.vancampenhout@machiels.com of Machiels 
Building Solutions NV, Ekkelgaarden16, 3500 Hasselt of bel gerust voor meer info naar +32 11 28 70 38.

Om haar groeistrategie om te zetten in verdere resultaten zoekt MBS, voor haar afdeling in Genk, dringend:

Ons aanbod: Je krijgt de ruimte om je takenpakket verder uit te breiden rekening houdend met je eigen ontwikkeling 
en groei in een jong en dynamisch bedrijf. Wij bieden een functie die garant staat voor uitdaging en een grote mate van 
zelfstandigheid. 
   
Meer info vind je op www.machielsbuildingsolutions.be

Als kind al had de juf een boontje voor jou. Hoe kon 
het ook anders? Huiswerk was altijd netjes gemaakt. 
Opdrachten waren (ruim) op tijd af. Je schoolbank 
was een toonbeeld van orde. En in de klas werkte je 
enthousiast mee. Die e�  ciëntie! Dat dynamisme! Ze 
waren er toen al. Geen wonder dat jij ook vandaag 
het toonbeeld bent op kantoor. Collega’s en klanten 
dragen jou op handen. En terecht.  

Goesting in een 
administratieve job 
op de eerste rij? www.asap.be/nl/jobs/

administratie-onthaal

CHECK:

Zin in een
TOPJOB IN 
ADMINISTRATIE? 



23 april
Waregem 
Expo

event

www.jobevents.be

Zuiderlaan 20
8790 Waregem

GRATIS 
toegang van

13u00 tot 16u30

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

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

PROJECTBEGELEIDER
lerende netwerken productie, kwaliteit en voeding  (ref. 90 005B)

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

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

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

• interessant verloningspakket inclusief bedrijfswagen.

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

Het lokaal bestuur 
Ronse is op zoek 
naar gemotiveerde 
medewerkers voor 
volgende functie:

DESKUNDIGE ONTWERPBUREAU
B1-B3 – (M/V/X)
- aanstelling in contractueel verband bij het stadsbestuur +  

aanleg van een werfreserve (contractueel/statutair),  
geldig voor de duur van 3 jaar

Vereist:  houder zijn van een bachelordiploma of gelijkwaardig

Pluspunt: rijbewijs B

Interesse? 
Wil je graag ons team versterken en voldoe je aan de gestelde  
vereiste?
- solliciteer dan uiterlijk op 31 mei 2020 via Search & Selection,  

Gent: gent@searchselection.com

- voeg hierbij jouw cv, kopie diploma én een recent uittreksel uit het 
strafregister (max. 3 maand oud)

Algemeen
Uitgebreide info bekom je bij de dienst personeel van het  
lokaal bestuur op de nrs. 055 232 727 of 055 232 724 of 
055 232 721, via mail op vacatures@ronse.be of via de  
website www.ronse.be/vacatures.

De snelste weg naar een job in 
de publieke of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



Meer info: 
www.oudsbergen.be/vacatures

Maak Oudsbergen mee
Kom jij ons team versterken?

• clustercoördinator Mens
• clustercoördinator Ruimte

Lanaken is een groene gemeente met veel ongerepte natuur in het centrum van de 
euregio. De gemeente werkt intensief aan haar economische ontwikkeling, aangenaam 
wonen en toeristische promotie. Het centrum heeft een stedelijk karakter en er is een 
divers cultuur- en sportaanbod. De gemeente Lanaken telt ongeveer 26.000 inwoners 
en onze 280 medewerkers van gemeente en OCMW zorgen dagelijks voor een optimale 
dienstverlening naar de burger. Om deze verder te ondersteunen, zijn wij momenteel op 
zoek naar een m/v:                                                          

Meer informatie over de functie-inhoud, de voorwaarden en verloning kan je vinden op 
www.lanaken.be/bestuur/vacatures.                                                     

Mobiliteitsambtenaar
Voltijds - Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur - niveau B1-B3 (bachelor)

Administratief medewerker mobiliteit
Voltijds - Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur - niveau C1-C3

Interesse? 
- Stuur je sollicitatiebrief met cv en diploma vóór 17 april 2020 naar College 

van Burgemeester en Schepenen, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken of mail naar 
personeelsdienst@lanaken.be.

- Sollicitanten met een geldige kandidatuur worden uitgenodigd voor selectie-
proeven.

- Meer info?  Mail naar personeelsdienst@lanaken.be of bel 089/730 746.

Onze klant Agrafresh, gelegen te 
Pittem, is een Belgisch familiaal 
bedrijf, gespecialiseerd in de 
verwerking van salades, groenten 
en rauwkostmengelingen. Er 
wordt geproduceerd voor de retail, 
foodservice en voedingsindustrie. 
Agrafresh beheert de volledige 
productiecyclus, waardoor kwaliteit
en versheid een garantie zijn. 
Agrafresh kent een blijvend succes en 
is daardoor op zoek naar versterking
van hun kwaliteitsdienst (m/v).

Taken: Je neemt de verantwoordelijkheid op en stuurt twee collega’s 
aan. Samen met hen sta je in voor de kwaliteit van de producten van 
Agrafresh. Je houdt het kwaliteitssysteem up-to-date, staat in voor 
de controle van de kwaliteitsdocumenten en voert interne audits
uit. Eventuele klachten met betrekking tot kwaliteit ga je analyseren, 
rapporteren en opvolgen. Tijdens controles verzorg je de begeleiding
van de kwaliteitscontroleurs, daarnaast beheer je alles over GMP’s, 
PVA’s en CCP’s. Je rapporteert hierover aan de Quality Manager.

Profi el: Je hebt een eerste ervaring binnen kwaliteit en bezit een 
relevant diploma. Ervaring in de voedingssector is geen must, maar 
wel een plus.

Deze woorden beschrijven jou:
Ondernemend | Punctueel | Flexibel | Hands-on 

Probleemoplossend denkvermogen

Aanbod: Je komt terecht in een dynamisch bedrijf met leuke 
collega’s en een aangename werksfeer. Je krijgt de kans om mee 
te werken aan de verdere groei van Agrafresh en bekomt hiervoor 
de nodige verantwoordelijkheid. Daarenboven voorzien zij een 
competitief loonpakket.

Kwaliteitsverantwoordelijke
ref. 8743

Zin om mee te groeien? Solliciteer dan nu!
kato@aanwervingshuis.be
www.aanwervingshuis.be
056/225.880
Deze functie wordt exclusief 
behandeld door Aanwervingshuis.

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)

experts in personeelsscreening

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

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


