
“Burn-out is vandaag een beetje een mag-
neet-term”, oppert klinisch psycholoog Pe-

ter Sioen. Hij werkte tot voor kort als management 
coach in de Londense City en nu als preventiead-
viseur psychosociale aspecten bij Attentia. “Veel 
mensen die gestresseerd, vermoeid, depressief of 
uitgeblust zijn op het werk, vaak in combinatie met 
privésituaties, vinden zich thuis in de term burn-out. 
Het geeft hen een houvast om hulp te vragen.”

Welk risico van die aard ziet u bij hen die nu in 
drukke en moeilijke omstandigheden aan het 
werk zijn?
Peter Sioen:  “Wat risico-beroepen betreft, ben ik 
bang voor een epidemie als PTSS (post traumatisch 
stress syndroom) die er binnenkort zit aan te komen. 
Ook al zal dat misschien niet correct onderkend 
worden. En ik ben ook bang dat er dan gewoon niet 
genoeg bandbreedte zal zijn in de hulpverlening 
om dat allemaal op te vangen. Risico-beroepen zo-
als verpleegkundigen zijn daar misschien iets beter 

WERK EN MANAGEMENT IN TIJDEN VAN CORONA
Terwijl uitzonderlijk veel mensen (gedwongen) 
in tijdelijke werkloosheid zitten. Steek dit niet de 
ogen uit? 
“Je legt hier de vinger op de wonde: de media lij-
ken ons wel de hele tijd te willen vertellen dat dit 
een vakantie is, met al die leuke tips voor activitei-
ten al dan niet met de kinderen. En de mensen die 
niet moeten werken, plaatsen natuurlijk al die leuke 
posts op social media. Heel veel mensen werken 
nog harder dan voorheen en in veel moeilijkere om-
standigheden. Die voelen zich vervreemd en uitge-
sloten. Die komen niet toe aan dat leuk boek of aan 
spelen met de kinderen.”

Is deze crisis niet zeer moeilijk voor iedereen?
“Absoluut. Ook zij die veel tijd hebben om leuke 
dingen te doen met hun kinderen, zitten in onze-
kerheid over de toekomst. Toch zou ik tegelijk ie-
dereen aanraden om herinneringen te creëren. We 
gaan hier nog ons hele leven over praten. Grijp het 
moment ook af en toe eens vast. Schuif daarvoor je 
werk geregeld gerust even opzij. Zelfs al vrees je 
voor je job en zelfs al zit je werkgever achter je ve-
ren. Sommige dingen zijn belangrijker dan een job.”

William Visterin

“Ik zie veel 
leidinggevenden
door de mand vallen”

op voorbereid omdat ze de symptomen mogelijk 
kennen. En omdat hun leidinggevenden voldoende 
opgeleid zijn om, zelfs in crisis, het nodige leider-
schap te tonen.” 

Hoe ziet u dat in andere bedrijven en omgevin-
gen?
Sioen: “Ik heb schrik dat veel bedrijven, zeker die-
gene met economische oogkleppen, momenteel 
veel mentale schade veroorzaken. Schade die 
deels vermeden zou kunnen worden. Ik zie op dit 
moment heel goed welke leidinggevenden natuur-
lijke leiders zijn. Ik zie er ook veel door de mand val-
len. Hun managementtrainingen hebben hen hier 
niet op voorbereid. Leidinggeven is grotendeels 
een natuurtalent. Deze coronacrisis is een onver-
wacht trauma, waar werknemers alle controle kwijt 
zijn. Het is een de broeihaard voor veel mentale 
problemen van morgen.”

Ook de zorgvuldige scheiding werk en privé staat 
nu toch zwaar onder druk?
“Die gaat nu helemaal de deur uit. Ik krijg heel veel 
oproepen van mensen die zich daar inderdaad in 
miskijken en het niet meer aankunnen. Ook partner-
conflicten die voordien al sluimerden, komen plots 
heel scherp en acuut te staan, zonder dat er oplos-
singen mogelijk zijn. Mensen zitten letterlijk bij el-
kaar opgesloten. Dat is heel hard. Ik kan er mensen 
niet genoeg op wijzen dat ze allemaal de nodige 
me-time moeten nemen, waarin ze door niemand 
gestoord worden. Ook bijvoorbeeld tieners in het 
huishouden hebben daar zeker recht op.”

Is deze coronacrisis niet erg 

gevaarlijk voor sommigen die 

vandaag in volle drukte aan de 

slag zijn? Kweken we nu niet de 

burn-outs van morgen? “Onze 

scheiding werk en privé gaat 

nu helemaal de deur uit.”

“Deze coronacrisis is 
een broeihaard voor veel 

mentale problemen van 
morgen”

Peter Sioen, 
klinisch psycholoog en 

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



Met een omzet van meer van € 3,5 miljard, heeft INOVYN meer dan 4.300 werknemers en productie-, 
sales- en marketingactiviteiten in 10 landen van Europa. In de Haven van Antwerpen heeft de 
chemische cluster INOVYN 2 sites voor chlooralkali producten: • INOVYN Belgium NV in Zandvliet 
met als hoofdproducten dichloorethaan, chloor en loog • INOVYN Manufacturing Belgium NV in Lillo 
met hoofdproducten chloor en loog. De portfolio van INOVYN bestaat uit een uitgebreid gamma 
van topklasse producten als Organische Chlorine Derivaten; Chlor Alkali; General Purpose Vinyls; 
Specialty Vinyls; en Elektrochemische en Vinyls Technologieën. Jaarlijkse productievolumes 
bedragen meer dan 40 miljoen ton. 

www.inovyn.com

Je functie: Je profi el:

Aanbod:

Meet- en regeltechnieker (m/v)Zandvliet:

• Op basis van je technische opleiding en praktische ervaring, zorg je binnen het onder-
  houdsteam voor een snelle opsporing en eliminatie van de storingen op de regelkringen, 
  ongeacht de gebruikte technologie: pneumatisch, elektronisch of digitaal 

• Je beheert de SIF kringen in de installatie van a tot z: testen volgens procedure en 
  termijnen, maar ook de nodige nauwkeurige administratie

• Bij nieuwe constructies word je ingezet in het test- en opstartteam
• Je werkt met procesbesturingssystemen zoals een DCS, ESD en PLC. Behalve het 

  onderhouden en herstellen van de hardware heb je ook interesse in het programmeren 
  van kringen

• In het atelier zorg je voor de receptie- en kalibratietesten en bijhorende administratieve 
  taken 

• Je hebt een kritische kijk op de bestaande installaties en formuleert voorstellen tot 
  verbetering ervan 

• Je bent zeer attent voor de eerbiediging van de veiligheidsregels bij het uitvoeren van 
  interventies. Je verricht herstellingsactiviteiten met naleving van de interne en externe
  normen, reglementering en regels van goed vakmanschap 

• Je hebt een ruime belangstelling voor zowel je eigen (uitgebreid) vakgebied als voor
  andere zoals elektriciteit, chemie, mechanica, enz. 

• Je volgt de nodige opleidingsprogramma’s om je taak op een effi ciëntere wijze uit te 
  voeren 

• Professionele bachelor Elektromechanica met specialisatie procesautomatisatie 
  (meet- en regeltechniek) of gelijkwaardig door ervaring

• Een ambitieuze teamplayer
• Zelfstandig en zeer nauwkeurig kunnen werken
• Veiligheid staat centraal – je werkt steeds op een veilige manier en begrijpt de prioriteit 

  hiervan
• Stressbestendig – gevoel voor verantwoordelijkheid
• Ervaring in een chemische productieomgeving is een pluspunt
• Goede kennis van Nederlands en Engels (mondeling en schriftelijk)
• Het gebruik van computers is jou niet vreemd
• Je bent een enthousiaste teamspeler met zin voor verantwoordelijkheid
• Je hebt een technische interesse en wil je kennis permanent uitbreiden

• Een veelzijdige functie in een stabiel en (snel) groeiend bedrijf, met een familiale 
  sfeer maar wel met het professionalisme van een internationale topspeler 

• Je wordt beloond met een aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen en 
  diverse opleidingsmogelijkheden

• Een open en mensgerichte organisatie 
• We geven jou de uitgesproken kans om te groeien

Interesse? Gelieve snel je kandidatuur te zenden aan: Tina.Teysen@inovyn.com of per post aan Inovyn Belgium NV (Zandvliet) Scheldelaan 600 – Haven 725, B-2040 Antwerpen 
t.a.v. Tina Teysen.

Your function: Your profi le:

Our offer:

Our offer:

Mechanical / Reliability Engineer (f/m)

Provides mechanical engineering and reliability support for all on-site mechanical maintenance 
activities and related investments to ensure that the production assets comply with legal regula-
tions, remain in a safe and reliable condition. All activities have to be executed in a safe, effective 
and effi cient way, in line with the maintenance budget and in agreement with social legislation. 
Reporting to Maintenance Manager of the DCE/CI2 plant in Zandvliet, your responsibilities will 
include: 

• Ensure compliance with SHE regulation, quality standards and company policies
• Develop and maintain mechanical engineering specifi cations
• Support the mechanical maintenance department
• Sustain high reliability of the plant
• Lead Root Cause Analyses on mechanical failures
• Cost control (fi xed and variable cost)
• Be involved in site strategy and important projects

• Master of science in mechanical engineering or electromechanical engineering or 
  equivalent through experience (experience in an industrial chemical environment) 

• At least 5 years of experience in mechanical engineering and/or maintenance 
  techniques

• Excellent level in Dutch, English and French (oral and written) 
• Excellent interpersonal and communication skills, must be innovative and proactive 
• A broad interest in chemical processes
• Project management expertise

• A challenging job with various content in a solid company with familial surroundings and
   international dimensions

• An competitive salary package in line with your knowledge and experience
• An organization with an open, people-driven corporate culture
• We give you the opportunity to grow alongside the company

• A challenging job with various content in a solid company with familial surroundings and
   international dimensions

• An competitive salary package in line with your knowledge and experience
• An organization with an open, people-driven corporate culture
• We give you the opportunity to grow alongside the company

Please apply by sending your resume and motivation letter to: Jobs.Inovyn-Lillo@inovyn.com or to INOVYN Manufacturing Belgium NV (Lillo) – Scheldelaan 480 – 2040 Antwerpen
to the attention of Annick Metten.

Please apply by sending your resume and motivation letter to: Jobs.Inovyn-Lillo@inovyn.com or to INOVYN Manufacturing Belgium NV (Lillo) – Scheldelaan 480 – 2040 Antwerpen
to the attention of Annick Metten.

Your function: Your profi le:

Process Engineer (f/m)

As a Process Engineer you will be responsible for analyzing and continuously improving the 
production process and process safety of the INOVYN plants in Antwerp. 
Reporting to the Asset Manager, your responsibilities will include:

• Participation in Manufacturing Excellence programs which include follow up of the process 
  parameters of the running plant and proposal of improvements 

• Design and follow up of improvement projects, from the preliminary study and 
  calculations up to the construction phase (including commissioning, training of operators, 
  preparation of documents and start up)

• Interaction with other plants and departments in Europe to share best practices on process
  standards and technical improvements

• Participation in process safety studies (HAZOP,...) and coordination/implementation of 
  defi ned action plans

• Assistance to the Production Manager for troubleshooting
• Active participation to periodical operations meetings

• Master of science in chemical engineering or electromechanical engineering or equivalent
  through experience (experience in an industrial chemical environment)

• Young graduate or experienced professional
• Excellent level in Dutch and English (oral and written), French is an additional advantage
• A broad interest in chemical process engineering

Zandvliet:

Zandvliet and Lillo:
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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).

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.

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

Pelt is een mooie en zorgzame gemeente van bijna 33 000 inwoners in 
het noorden van Limburg die recent ontstaan is door de fusie tussen 
Neerpelt en Overpelt. Deze fusie zorgt voor een bijzondere dynamiek. 
Het gemeentebestuur heeft voor de komende jaren veel uitdagingen op 
verschillende vlakken. Om deze aan te gaan zijn we op zoek naar volgende 
gemotiveerde medewerker.

Interesse voor deze vacature?
Neem een kijkje op www.gemeentepelt.be/vacatures 
voor bijkomende informatie over de functie en de 
arbeidsvoorwaarden. Je kan er ook meteen solliciteren. 
Solliciteer is mogelijk tot uiterlijk 28 april 2020.

MEDEWERKER GIS
B1-B3 – voltijds – contractueel – aanleg wervingsreserve 
Je bent verantwoordelijk voor het opmaken, coördineren, evalueren  
en bijsturen van een visie omtrent het GIS. In het GIS wordt alles  
geïnventariseerd wat op het openbaar domein aanwezig is, van  
bushokjes, paaltjes, huizen tot ondergrondse leidingen en het  
gemeentelijk glasvezelnetwerk. Deze gegevens worden overzichtelijk 
en digitaal in kaart gebracht zodat interne en externe diensten ermee 
aan de slag kunnen. 
Je houdt de GIS-database up-to-date en vormt een onmisbare schakel 
in het proces van idee tot uitvoering door allerlei gegevens op het 
terrein visueel concreet in kaart te brengen.

(B1-B3 - CONTRACTUEEL - ONBEPAALDE DUUR - 38/38) 

DE FUNCTIE
Werken aan de uitbouw en ondersteuning van een doeltreffend HR-beleid en 
personeelsadministratie. Leiding geven binnen de personeelsdienst en rapporteren aan de 
coördinator interne zaken.

TOELATINGS- EN AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie 

(uittreksel uit het strafregister - Model 596.2 - tijdig aan te vragen bij uw gemeente).
• De burgerlijke en politieke rechten genieten en medisch geschikt zijn.
• Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der 

talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
• Slagen voor de selectieprocedure.

DIPLOMAVOORWAARDEN
Professioneel gericht bachelordiploma en kennis van de arbeidswetgeving van de
openbare sector.

ONS AANBOD
• Een uitdagende en boeiende job in een aangename werksfeer.
• De ruimte om met het team vernieuwende ideeën uit te werken en samen te zorgen 

voor de positieve uitstraling van onze gemeente.
• Marktconforme verloning met validatie van relevante beroepservaring (minimum 

brutoloon 2509,94 EUR).
• 8 EUR maaltijdcheques, tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar vervoer of 

fi etspremie, hospitaliteitsverzekering.
• Aanvullend pensioen bij contractuele aanstelling.
• Gunstige verlofregeling van 35 dagen per jaar.

SOLLICITEREN: Kandidatuurstellingen moeten uiterlijk op 15 juni 2020, door een per post 
aangetekend verstuurde sollicitatiebrief met cv worden ingediend bij de personeelsdienst 
van het lokaal bestuur, Marktplein 29 te 1880 Kapelle-op-den-Bos (de datum van de 
poststempel geldt als datum van verzending). 

Meer weten over de functie en de voorwaarden? Neem een kijkje op onze website 
www.kapelle-op-den-bos.be of neem contact op met de personeelsdienst: 015 71 32 71 of 
personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be

DIENSTHOOFD PERSONEELSDIENST 

Het Lokaal Bestuur Kapelle-op-den-Bos  
gaat over tot de aanwerving van één (m/v):

Onmiddellijke indiensttreding. Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd.
Het lokaal bestuur voert een diversiteitsbeleid.

Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie 
(uittreksel uit het strafregister - Model 596.2 - tijdig aan te vragen bij uw gemeente).

Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der 

Professioneel gericht bachelordiploma en kennis van de arbeidswetgeving van de

De ruimte om met het team vernieuwende ideeën uit te werken en samen te zorgen 

Marktconforme verloning met validatie van relevante beroepservaring (minimum 

www.kapelle-op-den-bos.be

Laarne

Zet jij voor Laarne ook je beste beentje voor?

Laarne draagt duurzaam bij aan het welzijn van zijn burgers in een landelijke en 
groene omgeving en verzekert een burgernabije, democratische, transparante en 

doelmatige werking op lokaal niveau, dit op een begripvolle, betrouwbare, 
bewuste, betrokken en betaalbare wijze (B-LAARNE)

Lokaal bestuur Laarne 
wenst volgende vacatures in te vullen: 

1 OMGEVINGSAMBTENAAR
 Statutair - voltijds - salarisschaal A1a-A3a

2 MEDEWERKERS 
ONTHAAL & COMMUNICATIE

Contractueel - voltijds - salarisschaal C1-C3

en legt een wervingsreserve aan voor volgende functies: 

 DESKUNDIGE RUIMTE (2e oproep!)
Contractueel - voltijds - salarisschaal B1-B3

MAATSCHAPPELIJK WERKER
Contractueel - voltijds/deeltijds - salarisschaal B1-B3

BEGELEIDER BUITENSCHOOLSE 
KINDEROPVANG

Contractueel - voltijds/deeltijds - salarisschaal D1-D3

Alle info op www.Laarne.be/vacatures of tel 09/365 46 32



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

Meer info? Contacteer Jo Leysen, vertegenwoordiger van Eleyas bv, gedelegeerd bestuurder (0475 57 68 17 - jo.leysen@azturnhout.be).
Interesse? Mail je sollicitatiebrief en cv voor 16 mei 2020 naar kris@kingalfonso.be of stuur alles naar King Alfonso BV t.a.v. Kris Heeren, 
Mechelsesteenweg 271 bus 1.1, 2018 Antwerpen. Jouw sollicitatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De verkennende gesprekken vinden 
plaats tussen 16 en 23 mei. De daaropvolgende assessment centers zullen plaatsvinden tussen 6 en 13 juni 2020.

AZ Turnhout is een vooruitstrevend en groot regionaal ziekenhuis dat een ‘Gast-huis’ wil zijn in de letterlijke betekenis van 
het woord. Met ruim 2.000 medewerkers en 200 artsen zijn we ook meteen één van de grootste werkgevers in de Kempen. 
De beste zorg bieden aan onze patiënten is onze missie, mensgericht en met aandacht voor de beleving van de patiënt en 
zijn of haar naasten. Een vlotte samenwerking tussen alle diensten is daartoe de sleutel. Het ziekenhuis behaalde ook het 
NIAZ-kwaliteitslabel. Dit toont aan dat de medewerkers van AZ Turnhout veilige en kwaliteitsvolle zorg bieden en dat het 
ziekenhuis gericht is op continue verbetering. Voor de versterking van ons directieteam zijn wij op zoek naar een:

MEDISCH DIRECTEUR 
Betrokken • Inlevend • Ondernemend • Samenwerkend

Jouw functie:
• Als medisch directeur sta je in voor de organisatie, 

opvolging en coördinatie van het medisch beleid in 
nauwe samenwerking met de medische raad, de 
medische diensthoofden en de medische staf.

• Samen met de gedelegeerd bestuurder ben je 
verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle uitbouw en 
realisatie van het medisch-strategisch beleid van           
AZ Turnhout. 

• Als lid van het directieteam betekent het neerzetten van 
een geïntegreerde en performante medische activiteit 
voor jou multidisciplinaire samenwerking en afstem-
ming in overleg met alle departementen.

• Je gelooft in een doorgedreven samenwerking in een 
geïntegreerd zorgsysteem. Dit bouw je uit samen 
met de partners van het Ziekenhuisnetwerk Kempen, 
de eerstelijnszone Kempenland en het Vlaams 
Ziekenhuisnetwerk Leuven. 

Jouw pro� el:
• Als geneesheer-specialist heb je klinische praktijk-

ervaring in een ziekenhuiscontext. 
• Je hebt ervaring met ziekenhuisbeleid en management.

• Vanuit je kritisch analytisch vermogen slaag je erin 
je weg te vinden in een complex en snel wijzigend 
ziekenhuislandschap. 

• Je bent een teamspeler met uitstekende sociale en 
communicatieve vaardigheden. Je kan de noden en 
verwachtingen in kaart brengen en zo richting geven 
aan een performant medisch beleid met concrete 
resultaten op het terrein.

• Onze BIOS-waarden zijn je op het lijf geschreven.

Ons aanbod
• Een performant ziekenhuis met een open en dynamisch 

karakter, een aangename werksfeer en collegialiteit.
• Een vooruitstrevend bestuursmodel met sterke 

betrokkenheid van de artsen in het bestuur.
• Ruime verantwoordelijkheid om je stempel te drukken in 

een boeiende professionele omgeving.
• Een competitief verloningspakket en de mogelijkheid tot 

permanente bijscholing.

1 communicatieverantwoordelijke gemeente 
en 

1 communicatie- en  participatiedeskundige 
EGTS - Grenspark Groot Saeftinghe

(m/v/x) niveau B1/B3 - voltijds contractueel

Gemeente  
Sint-Gillis-Waas zoekt:

Ben je gebeten door communicatie en heb je een bachelor of gelijkwaardig 
diploma bij voorkeur in het domein communicatie? Dan zijn we op zoek naar jou!

Dit ga je doen voor de gemeente: Je organiseert en coördineert het gemeentelijk 
communicatiebeleid, zowel intern als extern. Met passie werk je mee aan het 
gemeentelijk infoblad, sociale media, brochures en vele andere boeiende 
projecten. Bij ons laat je je creativiteit de vrije loop en krijg je de kans om onze 
medewerkers en inwoners correct te informeren.

Dit ga je doen voor EGTS: Je organiseert en coördineert het grens- en
projectoverschrijdend communicatiebeleid binnen EGTS Linieland van Waas en 
Hulst. Jouw focus ligt op de ontwikkeling van het Grenspark Groot Saeftinghe. 
Je voert beleids-, expert- en projectwerk uit op het vlak van communicatie en 
participatie. Je bewaakt de externe en interne communicatie.

Dit krijg je: 
• contract onbepaalde duur;
• 32 vakantiedagen en een glijdend werkrooster;
• boeiende en gevarieerde werkomgeving;
• alle relevante ervaring telt mee voor het salaris, de niet-relevante ervaring 

voor maximaal 8 jaar;
• ruime opleidings- en ontwikkelingskansen;
• maaltijdcheques van 7 euro;
• bijkomende extralegale voordelen zoals fietsvergoeding,  

hospitalisatieverzekering en abonnement openbaar vervoer.

Interesse? Meer info via Personeel: 03 727 17 00, personeel@sint-gillis-waas.be of 
www.sint-gillis-waas.be/vacatures

Ben jij enthousiast? Je kandidatuur dien je uitsluitend in via  www.jobsolutions.be/
register/5506. Je voegt hierbij je CV en kopie van het gevraagde diploma.  
Solliciteren kan tot en met woensdag 6 mei 2020.

BEGELEIDER BUITENSCHOOLSE 
KINDEROPVANG
halftijds (19/38) - onbepaalde duur - contractueel 
- niveau D1-D3 - wervingsreserve
FUNCTIE: Samen met je collega’s sta je in voor de buitenschoolse opvang van 
kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar. In een niet-schoolse sfeer organiseer je spelletjes 
en activiteiten. Je hebt aandacht voor verzorging, rust en hygiëne en je informeert de 
ouders over het verloop van de opvangdag. 

PROFIEL: • Je bent houder van één van de diploma’s vastgesteld in art. 5 van het 
MB 23.05.2014 tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang of je 
bent bereid een kwalificerend traject aan te gaan, vermeld in artikel 38, §2, 2° van het 
Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014. • Je gaat graag met kinderen 
om. • Je gaat akkoord met onderbroken werkuren. • Je kan je vlot verplaatsen tussen    
de verschillende opvanglocaties (je hebt een rijbewijs B) • Je hebt een goede kennis    
van het Nederlands. • Je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden (art. 5 - art. 7 RPR).    
• Je slaagt voor de selectieprocedure.

Voor meer informatie en ons aanbod, neem een kijkje op hoeselt.be.

INTERESSE? Stuur je kandidatuur (met cv en kopie van je diploma) naar het vast 
bureau van het OCMW, Europalaan 1, 3730 Hoeselt. Solliciteren kan tot uiterlijk      
24 april 2020 (datum poststempel telt). Meer inlichtingen kan je bekomen bij 
Annemie Neven, coördinator Kinderopvang (089 30 92 06).  

Het OCMW van Hoeselt zoekt een:
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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)

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)
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Zorgkundige  
Verpleegkundige 
Hoofdverpleegkundige 

 

 
Contracten onbepaalde duur
 

Vragen?
solliciteren@zorgbedrijfmeetjesland.be

09 210 30 70

De betekenis van je leven ligt in
het verschil dat je maakt in het
leven van anderen. 
 
Maak bij ons het verschil als: 
 

Ook voor
laatstejaarsstudenten! 

 

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

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 

Scan en solliciteer meteen!

WORD JIJ 
DEEL VAN 

#TEAMSINTJAN?
Scan en solliciteer meteen!

WORD JIJ 
DEEL VAN 

#TEAMSINTJAN?

Ontdek
onze vacatures
Dag en nacht voor het leven

Interesse? Neem dan zeker eens een kijkje op

jobs.azsintjan.be

 Adjunct hoofdverpleeg-
kundige pediatrie (BV4)

 Verpleegkundig zieken-
huishygiënist (A1a-A1b-A2a)

Dankzij jouw 
commercieel talent 
bouw jij mee aan 
de toekomst van ASAP! 

Ben jij onze nieuwe:

Business Manager
Business Development   
Manager
Account Manager

ONTDEK
JOUW
ENJOY

Altijd vrolijk gezind, altijd boordevol energie. Als kind 
al was jij werkelijk het zonnetje in huis. Eén glimlach 
van jou maakte iemands dag. En nog steeds heeft jouw 
persoonlijkheid een magisch e� ect. Klanten enthousiast 
verder helpen? Elke keer opnieuw een glimlach op hun 
gezicht toveren? Zalig toch?! In een contact center kan 
jij dan ook helemaal je vrolijke zelf zijn.

Zin in een
TOPJOB 
IN EEN 
CONTACT 
CENTER?

Goesting om hallo te 
zeggen tegen de job 
van je leven? www.asap.be/nl/jobs/

contact-center-call-center

CHECK:

Zin in een
TOPJOB 
IN EEN 
CONTACT 
CENTER?



Bekijk onze vacatures: www.pxl.be/jobs

ONDERZOEKS- EN  
PROJECTMEDEWERKER 

BOUW

STAFMEDEWERKER  
STUDENTENBEGELEIDING  

EN STUDIEVOORTGANG

MEDEWERKER  
MAGAZIJN

PROGRAMMEUR

Hogeschool PXL  
heeft vacatures voor

DIRECTIE-ASSISTENT(E)
vlot met Offi ce-software en ICT-tools (ref. 115 605)

De uitdaging: Je wordt een interne spilfi guur bij: • de ondersteuning van alle gebruikers op vlak 
van ICT-software en data (cloudstructuur) • het databeheer en de rapporteringen: goederenfl ows, 
fi nanciële gegevens, …. • de interne en externe communicatie: promoties, persberichten, social 
media, website, … • de vernieuwings- en veranderingsprojecten, bv digitalisering, kwaliteitsaudits, 
enz. • de directie-administratie.

Profi el: • loyaal en discreet ma/ba of gelijkwaardig door ervaring met vlotte zelforganisatie • sterk 
IT-minded en goede beheersing Excel • brede economische interesse: databeheer, communicatie, 
marketing, enz. • kennis Ilustrator is een pluspunt.

Aanbod: • een toekomstgerichte functie met talrijke uitdagende projecten • een grote 
betrokkenheid bij het beleid • de kans om mee te werken aan een bedrijf met een 

maatschappelijke meerwaarde • een mensgerichte cultuur en een goede work/
life-balance • stabiel dagwerk en marktconforme loonvoorwaarden.

De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen vzw biedt 
als social profi t bedrijf kansen aan mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zijn actief in 
Kringwinkels, horeca en fi etsmobiliteit en stellen een 
200-tal personeelsleden tewerk.
Ter versterking van het administratief en logistiek
centrum in INGELMUNSTER zoeken wij een bijkomend 
omkaderingslid (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 

www.dekringwinkelmidwest.be

VACATURE DIRECTEUR HR
(M/V/X) CONTRACTUEEL – VOLTIJDS

Als directeur HR geef je leiding aan een team van professionele 
medewerkers binnen de directie Human Resources. Deze directie 
staat in voor de payroll, het dagelijks personeelsbeheer en het 
HR-beleid van de Stad Oostende. Je bouwt jouw directie verder uit 
tot een strategische HR-partner die proactief en oplossingsgericht 
de rest van de organisatie op maat ondersteunt op het vlak van HR. 
Je zorgt daarnaast voor een verdere optimalisering en digitalisering 
van de HR-processen in functie van een klantgerichte dienstverlening 
en de vernieuwde stadsstructuur.

Schrikt een dynamische omgeving met complexe regelgeving jou niet 
af? Voel je de ambitie om een geïntegreerd en duurzaam HR-beleid te 
ontwikkelen en zo de Stad Oostende als aantrekkelijke werkgever op 
de kaart te zetten? Dan is deze job beslist iets voor jou!
Solliciteren en meer info?

Je vindt een gedetailleerde functieomschrijving en alle aanwer-
vingsvoorwaarden op www.oostende.be/vacatures. Solliciteren 
kan enkel online en ten laatste op 26 april 2020.

Deskundige omgeving -  
mobiliteit & openbare werken
bachelor / voltijds 38/38 / niveau B1-B3 /  
contractueel

2 Maatschappelijk assistenten
bachelor / deeltijds 19/38 / niveau B1-B3 /  
vervanging

Afdelingshoofd Mens  
(vrijetijdsdiensten en OCMW)
master of bachelor met voorwaarden /  
4 jaar leidinggevende ervaring / voltijds 38/38 /  
niveau A1a-A3a / contractueel

HEY DAAR!
Gemeente As zkt. JOU!

Wat krijg je?
gevarieerde jobuitdaging / aantrekkelijk loon / pakket extralegale  
voordelen / toffe werksfeer / enthousiaste colleg’AS / kans tot  
opleiding en zelfontplooiing / werkzekerheid / flexibele werkuren

Iets voor jou?  
www.as.be/vacatures

De snelste weg  
naar een job in  

de publieke
of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op 
WWW.POOLSTOK.BE

experts in personeelsscreening

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



SAMEN.
DANKZIJ
IEDEREEN

Komt goed!

die zorgt

Kortom, onze krachten bundelen; daar 
draait het nu om. En als we dat doen, 
komt alles goed.

… voor baanbrekend onderzoek of voor 
medische hulp. Want zij aan zij geven 
we dag na dag het beste van onszelf. 
Om hulp te bieden aan hen die het nodig 
hebben. Om duurzame oplossingen te 
ontwikkelen die de wereld gezonder 
maken. Om de zorgsector te versterken 
en het virus te verslaan.

KULEUVENCAREERS.BEjobs.uzleuven.be


