
1. WEES GEDULDIG (EN LEERGIERIG)
Niets deed uitschijnen dat hij ooit zelf zou schit-
teren in de politieserie ‘Undercover’ toen Tom 
Waes in 2003 een piepklein rolletje had in de 
film ‘De Zaak Alzheimer’. Kort erna begon hij bij 
Woestijnvis als redacteur. Hij kende niets van het 
vak, vertelde hij zelf ooit eens in Jobat. Maar hij 
leerde filmen en monteren en schoolde zichzelf 
om tot televisiemaker.
Een blitzcarrière was het niet. Aanvankelijk werk-
te Waes achter de schermen en maakte hij film-
pjes voor andere televisieprogramma’s. In 2005 
steeg zijn bekendheid dankzij zijn rol als de broer 
van Bart De Pauw in Het Geslacht De Pauw. Maar 
de echte doorbraak kwam drie jaar later met het 
programma Tomtesterom, dat drie seizoenen 
liep. 

2. WEES JEZELF (EN UNIEK)
Met Tomtesterom zette hij meteen de toon. Bij de 
eerste aflevering riep hij iedereen op om papa-
razzifoto’s te maken. Bij de tweede ging hij bok-
sen met een vrouw. Toen later het format aan een 
ander land werd verkocht, zaten ze daar met de 

VAN DUIKER TOT GEVIERD TELEVISIEMAKER

Carrièrelessen 
van Tom Waes Van Reizen Waes tot Kamp Waes. Zowat 

alle tv-programma’s van de afgelopen 
maanden moeten inzake kijkcijfers hun 

meerdere erkennen in Tom 
Waes (51). Corona verandert 
daar niks aan. Intussen zie 
je hem op zondagavond 
met ‘De blacklist’, een 
jeugdprogramma van zes jaar 
geleden. Allemaal goed en 
wel, maar wat kan je van hem 
leren voor jouw carrière?

Op zoek naar jobadvertenties? Die 
vind je zowel in dit weekendkatern 
als elke werkdag – verspreid – in 
je krant. En natuurlijk ook altijd op 
Jobat.be  

handen in het haar omdat ze geen presentator 
vonden van een gelijkaardig kaliber. Met Waes is 
het what you see, is what you get.

3. WEES POLYVALENT (EN FLEXIBEL)
Waes is presentator, regisseur, acteur en occasio-
neel zanger. Hij is hobbyfotograaf, voetbalfan en 
boekenlezer. ‘Met Tom kan je naar de oorlog’, zei 
Bart De Pauw, indertijd zijn mentor, ooit eens. Een 
man van de wereld. Oorspronkelijk vooral van de 
waterwereld: als duiker (zijn oorspronkelijk be-
roep) keek hij amper televisie. Al ligt die water-
wereld hem nog nauw aan het hart. Als ambas-
sadeur van duurzaam watergebruik én van Sea 
Shepherd Conservation Society, dat het leven in 
zee wil beschermen. Ook flexibiliteit is hem niet 
vreemd. Toen zijn reisprogramma Reizen Waes 
in lockdown ging, maakte hij al skypend een af-
levering vanuit zijn kot. Voor het nieuwe seizoen 
zoekt hij het avontuur in eigen land op.

4. LUISTER
Geboeid door mensen en vreemde culturen is 
Waes zeker en vast. Ook al komt hij wel eens 

hoofdschuddend over (“rare jongens die Japan-
ners”) toch is hij op televisie een van de betere 
luisteraars. “Veel journalisten komen vooringeno-
men naar een interview en luisteren niet echt, ze 
willen vooral horen wat in hun kader past. Heel 
irritant”, zei hij daar onlangs over in Psychologies 
Magazine.

5. DEDICATION
Wie Tom Waes zegt, zegt reizen, avontuur en 
vooral: dingen doen die niemand anders ooit zou 
doen. “Als je ergens in gelooft, moet je er vooral 
voor gaan”, geeft hij zijn kinderen altijd mee. En 
toegegeven: niemand smijt zich zo erg als hij. Of 
het nu gaat om in Japan zoveel mogelijk noedels 
naar binnen te werken, om 250 kilometer in de 
woestijn te lopen of deelnemen aan ‘De slimste 
mens ter wereld’: winnen zal hij. Waes zat tijdens 
de finaleweek van die quiz zelf in het publiek om 
in zijn ritme te blijven. Zo voelde hij zich perfect 
voorbereid om de finale te spelen. En die uitein-
delijk te winnen. “Het beste rapport dat ik ooit 
kreeg”, vertelde hij daarover.

William Visterin



Je bent minimum in het bezit van 
een Masterdiploma Industriële 
Wetenschappen Bouwkunde met 
minstens 5 jaar relevante ervaring in 
het coördineren van bouwprojecten. 
Kandidaten met een diploma 
Professionele Bachelor Bouw, kunnen 
deelnemen via de EVC-procedure. 
Je wordt geselecteerd op basis van 
je kwaliteiten en vaardigheden, 
ongeacht je geslacht, gender, 
afkomst, leeftijd of handicap

Je volgt de goedgekeurde bouw-
projecten op vanaf de studiefase tot 
de eindafwerking en staat hierbij 
in voor de planning, coördinatie en 
budget. Je werkt aan projecten in 
heel West-Vlaanderen. Eén dag per 

week is je aanwezigheid in Brussel 
vereist.

Je krijgt ruime opleidingsmogelijk-
heden en ondersteuning met 
moderne ICT-middelen. Je werkt 
met glijdende werktijden en 
je woon-werkverkeer met 
het openbaar vervoer en je 
hospitalisatieverzekering zijn gratis. 
Je krijgt maaltijdcheques. Je komt 
als adjunct van de directeur terecht 
in een dynamische organisatie 
die oog heeft voor duurzaamheid, 
innovatie en permanente 
verbetering van de dienstverlening.

Stel je kandidaat via 
werkenvoorvlaanderen.be

Als projectleider gebouwen speel je een toonaangevende rol bij het bouwen, 
(her)inrichten en onderhouden van de VDAB-gebouwen.

zoekt een straffe
projectleider gebouwen

MEER WETEN? WERKENVOORVLAANDEREN.be of VDAB.be

Bilia  Verstraeten is al 15 jaar een gevestigde waarde in Lochristi en sinds eind 2018 maakt 
het bedrijf deel uit van de Zweedse groep Bilia, waartoe ook Mini Gent Store in Sint-Denijs-
Westrem behoort. In 2019 verkocht het bedrijf 1.200 nieuwe BMW’s en MINI’s en vonden 1.093 
tweedehandswagens een nieuwe eigenaar. Er werden ook meer dan 12.800 wagens onderhouden 
en hersteld. Een enthousiaste en dynamische groep medewerkers zorgt voor de sterke positionering 
op het vlak van klantgerichtheid, service en betrouwbaarheid. In het kader van zijn verdere 
groeistrategie is het bedrijf op zoek naar een:

WERKPLAATSVERANTWOORDELIJKE REF. 2020/1981 

die dagelijks de service op een excellent niveau waarborgt

•  Je stuurt dagelijks een team aan van 16 techniekers, die instaan voor het stellen van 
diagnoses, het uitvoeren van onderhoudsbeurten en herstellingswerken. 

• Je optimaliseert de werkplanning samen met de Werkplaatsplanner, in functie van de 
kwali� caties van je medewerkers en de steeds wisselende prioriteiten. 

• Je streeft continue verbetering na en je helpt dit mee te vertalen in passende serviceacties, 
kwaliteitsprocedures en projecten. 

• Je werkt doelstellingen uit samen met de Aftersales Manager en communiceert 
deze met jouw team. De voornaamste pijlers zijn medewerkerstevredenheid, 
klantentevredenheid, ef� ciëntie, rendement en kwaliteitsgarantie. 

Ben je gepassioneerd door deze functie? 
Voor de volledige functieomschrijving en een snelle behandeling van je 
kandidatuur reageer je via www.auli.be

Panhuisstraat 1, b-9070 Destelbergen t +32 (0)9 251 22 22 - e info@veneco.be

Interesse?

Stuur je cv en motivatiebrief vóór 7 augustus naar info@veneco.be.

Veneco is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten rond Gent. 
Voor de verdere uitbouw van de dienstverlening, zijn we op zoek naar 2 nieuwe 
medewerkers.

Preventieadviseur niveau 1
Je helpt de intergemeentelijke preventiedienst uit te bouwen bij verschillende besturen. Je 
promoot veilig denken en handelen bij bestuurders, dienstverantwoordelijken en uitvoerders.

Wervingsreserve stafmedewerker bouwkundig erfgoed 
De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Leie-Schelde is erkend in een 
samenwerking met de Cultuurregio Leie Schelde en Veneco, voor 5 gemeenten in deze regio. 
De IOED zal een werking uitbouwen rond bouwkundig, landschappelijk en archeologisch 
erfgoed. 

Je bent het eerste aanspreekpunt voor alle adviesverlening rond bouwkundig erfgoed, in 
nauw overleg met de andere medewerkers van de IOED.

De volledige functieomschrijving, ons aanbod en de aanwervingsprocedure en deadline 
vind je op www.veneco.be/vacatures.

Preventieadviseur niveau 1

Wervingsreserve stafmedewerker 
bouwkundig erfgoed

DIENSTHOOFD INFRASTRUCTUUR 
EN WONEN A1a-A3a
• in voltijds contractueel dienstverband voor onbepaalde duur 
• onmiddellijke indiensttreding mogelijk 
Functie: • Je realiseert de vooropgestelde doelstellingen op vlak van infrastructuur en wonen. 
• Je adviseert het beleid en stuurt je team aan. • Je staat in voor het beheren van projecten inzake 
waterzuivering en wegenis en je bent hiervoor het interne en externe aanspreekpunt. • Je optimaliseert 
procedures en processen binnen jouw dienst.
Profiel: • Coachen, motiveren en communiceren zit je in het bloed. • Je werkt zelfstandig, planmatig en 
efficiënt. • Je hebt een masterdiploma ingenieur/industriële wetenschappen en je hebt minstens 5 jaar 
ervaring (privé of overheid). • Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
Aanbod: • Een uitdagende job in een dynamische omgeving! • Valorisatie van privé-ervaring (tot 12 
jaar) en ervaring overheid (onbeperkt). • Naast een flexibele uurregeling bekom je ook 30 dagen verlof, 
maaltijdcheques, een aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, opleidingsmo-
gelijkheden. • Tevens is er de nodige aandacht voor work-life balance.
Een infobundel en persoonlijke loonsimulatie bekom je bij de personeelsdienst, 
09 243 14 67, personeel@zulte.be

Interesse? Stuur je uitgebreid cv en kopie van je diploma, rijbewijs B en recent uittreksel uit het 
strafregister uiterlijk op 31 augustus 2020 (poststempel geldt als bewijs) aangetekend naar 
het College van burgemeester en schepenen, Centrumstraat 8, 9870 Zulte of geef deze tegen 
ontvangst bewijs af in het gemeentehuis ten laatste op op 31 augustus 2020.

De gemeente Zulte wenst haar team 
te versterken met een (m/v):

www.zulte.be

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?



INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online.
VRAGEN? Contacteer Isabelle Poté op +32 9 242 53 11. Uiterste inschrijfdatum is 12/07.

Algemeen directeur 
Manager met visie, netwerker met maatschappelijk engagement

Je functie: • Je zorgt voor een toekomstgericht beleid voor onze 
organisatie. Daartoe volg je maatschappelijke ontwikkelingen, 
overheidsbeslissingen en marktgegevens op en integreert ze 
tot een onderbouwde missie, visie en strategie • Je aanpak is 
innovatief omdat je vooruitdenkt, signalen capteert en daar op 
een ondernemende manier een antwoord tegenoverstelt
• Je inspireert onze medewerkers en geeft zelf ook leiding aan 
een team verantwoordelijken op het gebied van finance, ict, 
communicatie en het patrimonium • Je werkt nauw samen met 
het directieteam en de beleidscoördinatoren en zorgt mee voor 
een geïntegreerd beleid • Om onze opdracht te realiseren bouw 
je een sterk netwerk uit bij lokale besturen, het middenveld en 
het beleid • Je vertegenwoordigt onze belangen en toont onze 
meerwaarde op een bovenlokaal niveau • Je rapporteert aan de 
voorzitter van de raad van bestuur.

Je profiel: • Je hebt een masterdiploma en minimum 8 jaar 
leidinggevende ervaring. Je passie voor de non-profitsector is 
leesbaar in je CV, in je werkervaring of daarbuiten. Je bent een 
strategische denker, die het helikopterperspectief behoudt en 
maatschappelijke uitdagingen kan aanpakken door middel van 
een transparant beleidsplan • Je kan keuzes maken in functie van 
de resultaten die je wil bereiken • Je bent een leider en een 
coach, die mensen de ruimte geeft om mee te denken • Je bent 
een geboren netwerker, een ambassadeur voor onze organisatie.

Aanbod: • Een uitdagende en boeiende functie met een 
duidelijke maatschappelijke relevantie • Een gevarieerd taken-
pakket en een sterk team van betrokken medewerkers • Je kan 
rekenen op een competitieve verloning, aangevuld met extra-
legale voordelen.

CAW Oost-Vlaanderen is een eerste-
lijnsorganisatie die zich richt tot de 
brede bevolking. Voor elke burger, 
maar met speciale aandacht voor  
de meest kwetsbaren in de samen-
leving. Rechtstreeks toegankelijk 
voor elke welzijnsvraag, op maat van 
de cliënt, ambulant of residentieel. 
Waar mogelijk zoeken we naar 
oplossingen of verwijzen we door 
naar gespecialiseerde hulpverlening. 
Tekorten signaleren we aan de 
overheid. Je werkt samen met 
620 collega’s en 600 vrijwilligers, 
op 50 vestigingsplaatsen. CAW is 
momenteel op zoek naar een (m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

OOST-VLAANDEREN
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DIRECTEUR / ENTREPRENEUR (ref. 123 901)

met relevante ervaring in de leiding van bouwprojecten
De uitdaging: Na een grondige introductie in de lopende projecten (Brussel, Vlaanderen, 
Wallonië, Noord-Frankrijk) zal je de leiding nemen over het bedrijf: • opvolging van alle 
nieuwe projectaanvragen in aanbesteding en onderaanneming • aansturing en opvolging 
van de lopende werven (3 projectleiders, eigen personeel en onderaannemers) • coör-
dinatie van het intern studiebureau en het constructie-atelier • opvolging van aankoop, 
logistiek en materiaalvoorziening • commercieel relatiebeheer • fi nanciële follow-up en 
rapportage.

Profi el: • ingenieur of gelijkwaardig door ervaring in de bouw • bij voorkeur vertrouwd 
met projecten in onderaanneming voor grote aannemersbedrijven • de spirit van een 
KMO-bedrijfsleider • affi niteit met beveiliging is een extra pluspunt.

Aanbod: • aantrekkelijke managementfunctie in een gespecialiseerd bedrijf actief in 
een nichesector • een dynamische, no-nonsense bedrijfscultuur • een stabiel perso-

neelsteam en een perspectiefvolle orderportefeuille • een solide werkgever met 
uitstekende reputatie en dito referenties • een marktconform remuneratie-

pakket of via managementvennootschap.

Dalla Valle sa maakt deel uit van de Belgische 
GROUP EURO DV (100 wkn, 16 mio omzet) en is
gespecialiseerd marktleider in de fysische

beveiliging van overheidsgebouwen en private bedrijven. In het kader van opvolging 
wegens pensionering van de bedrijfsleider wordt voor de vestiging te PERUWELZ
overgegaan tot de aanwerving van (m/v)

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende
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Lokaal bestuur Melle organiseert een selectieprocedure tot het 
aanleggen van een wervingsreserve voor  administratief mede-
werker (M/V/X), niveau C1-C3, voor de invulling van vacatures en 
toekomstige personeelsbehoeften.

OCMW MELLE

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
Niveau C1-C3 - voltijdse en halftijdse prestaties 

Uw functie: • U wordt ingezet op één van de diensten van het gemeentebestuur of OCMW zoals bv. 
fi nanciële dienst, personeelsdienst, infodienst, cultuur, bevolkingsdienst, bibliotheek, ... 2 betrekkingen 
zijn onmiddellijk invulbaar (1 voltijdse en 1 halftijdse).

Uw profi el: • U voldoet aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden • u beschikt over een diploma 
hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Ons aanbod: • Bruto voltijdse maandwedde: min € 1965,88 bruto – max. € 3.184,58 (aan huidige 
index en zonder anciënniteit, alleenstaande) • contract onbepaalde tijd • beroepservaring bij de over-
heid en relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige komen in aanmerking voor 
de toekenning van anciënniteit • haardgeld- of standplaatstoelage, volledige terugbetaling open-
baar vervoer (woon,-werk), fi etsvergoeding, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques van 8 euro, 
35 verlofdagen bij voltijdse prestaties.

Interesse? Dien uw kandidatuur in uiterlijk op 31 juli 2020 via het voorgeschreven sollicitatieformu-
lier, op één van de volgende manieren: via post t.a.v. de personeelsdienst Gemeenteplein 1 - 9090 
Melle, via email t.a.v. personeelsdienst@melle.be voeg bij uw kandidatuur ook een afschrift van het 
gevraagde diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maand).

Meer informatie kan u terugvinden op www.melle.be – rubriek werken en ondernemen  bij vacatures  
- werken bij de gemeente en OCMW of kan u navragen bij de personeelsdienst: tel. 09 210 07 22 of 24.

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80 of 059 26 76 57  

www.verdonckbv.be 

IT-MEDEWERKER (ref. 77 332)

APPLICATIE- EN NETWERKBEHEER
De uitdaging: Je wordt een interne spilfi guur bij de dagelijkse PC-ondersteuning: • opvolging 
van de systemen en technische installaties: updates, upgrades, ... • beheer van applicaties: 
onderhoud, support en confi guratie o.a. boordcomputers • introductie van nieuwe tools 
+ verduidelijking aan de gebruikers • projectmatige ondersteuning van de IT-afdeling: data-
analyses, rapporteringen, WMS-implementatie.

Profi el: • bachelor of master • proactief, autonoom en service-minded • kennis van netwerken 
en systeembeheer • interesse voor SQL, rapportage en business analyses.

Aanbod: • een zeer gevarieerde job met telkens nieuwe uitdagingen • een familiale 
teamspirit met groeikansen voor ambitieuze “doeners” • een moderne werkomgeving 

• een toonaangevend nichebedrijf met een uitstekende reputatie • stimulerende 
loonvoorwaarden + voordelen.

TRANSPORT MERVIELDE nv met hoofdzetel in Ertvelde is een 
expansieve transportorganisatie die samen met de zusterbedrijven 
nagenoeg 200 personeelsleden tewerk stelt (125 trekkkers). Om de 
groei in goede banen te leiden investeren wij fors in een performant 
IT-platform en zoeken wij ter ondersteuning een (m/v)

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



GESCHOOLD ARBEIDER(S)
VOOR GEMEENTE EN OCMW

SCHOONMA(A)K(ST)ER
VOOR GEMEENTE EN OCMW

INTERESSE: Stuur je motivatiebrief, vergezeld van het inschrijvingsformulier en een kopie van 
je diploma ten laatste op vrijdag 10 juli 2020 naar het college van burgemeester en schepenen, 
Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel. Tot en met die datum kun je ze ook mailen naar
odette.libotton@steenokkerzeel.be of afgeven bij de personeelsdienst. Enkel de 
volledige kandidaturen, met kopie van het diploma, worden aanvaard.

GEMEENTEGEMEENTE

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

WWW.STEENOKKERZEEL.BE

TEWERKSTELLING IN CONTRACTUEEL VERBAND

NIVEAU D1-D3 – VOLTIJDSE PRESTATIES –
BRUTO AANVANGSWEDDE 1.929,61 MAAND (VOLTIJDS) -

(AANVANGSALARIS ZONDER DIENSTJAREN
BIJ VORIGE WERKGEVER(S)

 NIVEAU E1-E3 – HALF-, DEEL- OF VOLTIJDSE PRESTATIES –
BRUTO AANVANGSWEDDE 1.922,35 MAAND (VOLTIJDS) –

(AANVANGSALARIS ZONDER DIENSTJAREN
BIJ VORIGE WERKGEVER(S)

VOOR ONBEPAALDE DUUR
GEEN DIPLOMA VEREISTEN

JE HEBT KENNIS VAN DE NEDERLANDSE TAAL

GRAFMAKER / GESCHOOLD GROENARBEIDER BIJ GEMEENTE: Werken op een 
begraafplaats schrikt je niet af. Je staat respectvol en ingetogen in voor de begravingen.  Daarnaast 
sta je ook in voor het algemeen (groen)onderhoud. Je kan zowel zelfstandig als in team samenwerken.

Werken op zaterdag is geen probleem voor jou.

GESCHOOLD GROENARBEIDER BIJ DE GEMEENTE: Samen met je collega’s werk je mee 
aan de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen. Naast de typische onderhoudstaken zoals gras 
maaien, bomen en hagen snoeien en onkruid wieden, help je ook mee bij het aanleggen en vernieuwen van 
groene ruimtes in de gemeente.

KLUSJESMAN BIJ THUISZORGDIENSTEN VAN HET OCMW: De klusjesdienst van 
het OCMW heeft als doel om kleine werkzaamheden in en rond de woning uit te voeren, die ouderen en 
mindervaliden veelal niet (meer) zelf kunnen doen, en die deze hulp nodig hebben zodat zij zo lang mogelijk 
in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Het gaat om volgende klusjes: kleine onderhouds- of herstellingswerken aan een woning, waarvoor geen 
specifi eke stielkennis vereist is en die beperkt zijn in tijdsduur (kleine reparaties, schilderwerkjes, ontstoppen 
van dakgoten of afvoerpijpen, afwassen van muren en plafonds, opruimen van zolder of kelder,...)

onderhoud van een tuin (gazon maaien, snoeien, omspitten van kleine moestuin, haag scheren,...).

GEMEENTE TAKENPAKKET: Je staat in voor het onderhoud en reinigen van gemeentelijke gebouwen 
en infrastructuur.

OCMW TAKENPAKKET: Je staat in voor het normale wekelijkse onderhoud van de woning van de 
bejaarden en/of gezinnen die omwille van gezondheidsproblemen of bijzondere sociale omstandigheden zelf 
niet meer kunnen poetsen.

ZOWEL VOOR GEMEENTE ALS OCMW
TAKENPAKKET: Je dient de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften correct na te leven en toe te 
passen. Je hebt een degelijke kennis van onderhoudsmaterialen en -producten.

COMPETENTIES: Zin voor kwaliteit en nauwgezetheid volledige discretie  fl exibele werkuren 
hanteren in team kunnen werken maar ook zelfstandig.

www.deputter.co/jobs

DISPATCHER
met ervaring in nationale/internationale transportplanning!

Transports Dandoy (www.dandoy.be), opgericht in 1925, is een familiaal 
transportbedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in het transport van groepagegoederen 
naar Frankrijk en Italië. Daarnaast verlenen wij ondersteunende logistieke diensten, 
zoals de opslag van ADR-producten. Met ons team van meer dan 60 medewerkers 
en een vloot van 150 motorvoertuigen en 250 opleggers garanderen wij onze 
klanten een efficiënte, kwalitatieve en flexibele dienstverlening. Voor de uitbouw 
en versteviging van ons team te Mollem (Asse) zijn wij actief op zoek naar een:

Mail uw cv naar De Putter & Co, HRM adviseurs voor Transport, Logistiek en Automotive
Straatsburgdok — Noordkaai 21 bus 14  B-2030 Antwerpen  hrm@deputter.co  T: +32-3-320.87.87

U beheert het volledige nationale transportgebeuren. Daarbij staat u garant voor een 
optimale organisatie en planning van de routes en houdt hierbij nauwgezet rekening 
met diverse factoren zoals afstand, volume, rij- en rusttijden. De planning gebeurt 
via een geautomatiseerd systeem. U garandeert tijdige en correcte leveringen door 
intensieve en efficiënte communicatie. Daarnaast zorgt u voor een nauwkeurige 
uitvoering en opvolging van de administratie (vrachtbrieven, tachograaf, etc.). In 
samenwerking met de technische dienst plant u het onderhoud en herstellingen 
van het wagenpark optimaal in. Door uw enthousiasme motiveert en inspireert u 
uw team van chauffeurs en collega’s. U werkt actief mee aan een goede interne 
communicatie waarbij u rechtstreeks rapporteert aan de General Manager.

AANBOD
• Een interessante functie 

met de nodige uitdaging 
en afwisseling in een 
aangename organisatie

• Een representatief loon 
volgens ervaring en 
competenties

PROFIEL
• U genoot een hogere opleiding of bent 

gelijkwaardig door ervaring
• U kan relevante werkervaring voorleggen 

in nationale transportplanning
• Een geboren organisator met sterk 

geheugen, die prioriteiten kan stellen
• U bent stressbestendig, flexibel en positief 

ingesteld
• Tweetalig Nederlands/Frans, elke andere 

taal is een pluspunt
• Met MS Office bent u vertrouwd

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

GEMOTIVEERDE WINKEL VERKOPER
Functieomschrijving:
• Klanten verwelkomen
• Het kassawerk beheren 
• De telefoon opnemen
• Goederen opslaan

Profiel:
• Je bent commercieel 
• Je bent betrouwbaar
• Je bent onmiddellijk beschikbaar
• Je bent flexibel

Aanbod:
• Een contract van onbepaalde duur
• 38u/week 
• Voordelen: hospitalisatieverzekering na 6 maanden/

bonus op de resultaten van de firma
Solliciteren kan via gd@bruyerre.be

experts in personeelsscreening

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



c

Directeur IGS Hofheide
Zin om de werking van een crematorium 
verder vorm te geven en te coördineren? 

Heb je een masterdiploma, vijf jaar leiding-
gevende ervaring op beleidsvlak en spreekt 

de sector je aan?  Lees dan snel verder. 

Onze organisatie
Van crematie en asbestemming tot de organisatie van een serene af-
scheidsplechtigheid en een gepaste catering. In ons crematorium staan 
we, met een team van 11 medewerkers, in voor de totale service bij een 
overlijden. We zorgen dat nabestaanden in alle rust en eenvoud op een 
persoonlijke manier afscheid kunnen nemen van een dierbare.

28 gemeenten van het arrondissement Leuven maken deel uit van deze 
intergemeentelijke samenwerking (IGS). Om onze werking verder uit te 
bouwen zijn we op zoek naar een nieuwe directeur.

Aanbod
Verloning gebeurt op basis van de salarisschaal A5a - A5b. Je bereikt 
niveau A5b na 9 jaar.
• Bruto-aanvangsloon A5a met 5 jaar ervaring: € 4.555,62
• Brutowedde A5b met 24 jaar anciënniteit: € 7.051,05

Naast een voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur in een dyna-
mische organisatie ontvang je ook tal van extra’s zoals maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering, eindejaarspremie, 2de pensioenpijler. Een 
wervingsreserve wordt aangelegd voor de duur van twee jaar.

Interesse? 
We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 6 juli 2020 via mail naar 
 brussel@searchselection.com.

Een geldige kandidatuur bevat je cv, motivatiebrief, kopie van diploma 
en een uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud).

Voor vragen omtrent de functie-inhoud kan je contact opnemen 
met de huidige directeur Jacques Roggen via 016 44 29 50 of 
jacques.roggen@hofheide.be. Voor vragen rond de selectieprocedure 
kan je terecht bij Annemie Meert, Search & Selection via 02 759 22 10 
of a.meert@searchselection.com.

De Stichting Kankerregister is een 
dynamische organisatie die zich bezighoudt 
met de verzameling, de kwaliteitscontrole, 
de verwerking en  de analyse van 
kankerregistratiegegevens. 

Voor ondersteuning van haar werking zoekt de 
Stichting Kankerregister een (M/V/X):

•  PROJECTBEHEERDER directie
•  PROJECTMEDEWERKER voor 

registratieprojecten
•  PROJECTMEDEWERKER voor het 

departement screening
•  DATA MANAGER voor het departement 

registratie 
•  STAFMEDEWERKER administratieve 

directie

Meer informatie over functie en 
sollicitatieprocedure via www.kankerregister.org

Zin om een significante bijdrage 
te leveren aan het in kaart 

brengen van kanker?

Afdelingshoofd financiële
zaken
Gemeente en OCMW Zaventem werven een
afdelingshoofd financiële zaken aan op niveau A4a-A4b.

Het betreft een voltijdse contractuele functie.

Zie de gemeentelijke website voor functieinhoud,
voorwaarden, verwachtingen en selectieprocedure
(www.zaventem.be/jobs).

Interesse? Solliciteer uiterlijk op 15 juli 2020 via
https://www.jobsolutions.be/register/5869 of per e-
mail naar vacature@zaventem.be.

Zaventem is als gastvrije en
veelzijdige gemeente een
aantrekkingspool voor
Vlaanderen en heel België.
De gemeente geniet van
een uitzonderlijke situatie in
Europa en biedt een
uitstekende leef- en
werkomgeving.

Gemeente en OCMW
Zaventem tellen ongeveer
500 medewerkers die
dagdagelijks instaan voor
de dienstverlening aan de
inwoners.

Meer informatie op
www.zaventem.be/jobs of bij
Annick De Zutter, deskundige
werving en selectie, via
vacature@zaventem.be of 02 209
10 63.

Meer informatie op 
www.zaventem.be/jobs of bij
Annick De Zutter, deskundige 
werving en selectie, via 
vacature@zaventem.be 
of 02 209 10 63.

Afdelingshoofd financiële
zaken
Gemeente en OCMW Zaventem werven een
afdelingshoofd financiële zaken aan op niveau A4a-A4b.

Het betreft een voltijdse contractuele functie.

Zie de gemeentelijke website voor functieinhoud,
voorwaarden, verwachtingen en selectieprocedure
(www.zaventem.be/jobs).

Interesse? Solliciteer uiterlijk op 15 juli 2020 via
https://www.jobsolutions.be/register/5869 of per e-
mail naar vacature@zaventem.be.

Zaventem is als gastvrije en
veelzijdige gemeente een
aantrekkingspool voor
Vlaanderen en heel België.
De gemeente geniet van
een uitzonderlijke situatie in
Europa en biedt een
uitstekende leef- en
werkomgeving.

Gemeente en OCMW
Zaventem tellen ongeveer
500 medewerkers die
dagdagelijks instaan voor
de dienstverlening aan de
inwoners.

Meer informatie op
www.zaventem.be/jobs of bij
Annick De Zutter, deskundige
werving en selectie, via
vacature@zaventem.be of 02 209
10 63.

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

GEMOTIVEERDE ELECTROMECHANICUS
Functieomschrijving:
•  reparatie en onderhoud van 

broodsnijmachine bij de klanten
•  reparatie van bakkerij apparatuur

Profiel:
• zeer goede kennis van electriciteit
• 1 tot 2 jaar ervaring
• moedertaal: Nederlands

Aanbod:
• Een contract van onbepaalde duur
•38u/week 
•  Voordelen: hospitalisatieverzekering na 6 maanden 

/bonus op de resultaten van de firma

Solliciteren kan via gd@bruyerre.be 

Je bent minimum in het bezit van 
een Masterdiploma Industriële 
Wetenschappen Bouwkunde met 
minstens 5 jaar relevante ervaring in 
het coördineren van bouwprojecten. 
Kandidaten met een diploma 
Professionele Bachelor Bouw, kunnen 
deelnemen via de EVC-procedure. 
Je wordt geselecteerd op basis van 
je kwaliteiten en vaardigheden, 
ongeacht je geslacht, gender, 
afkomst, leeftijd of handicap

Je volgt de goedgekeurde bouw-
projecten op vanaf de studiefase tot 
de eindafwerking en staat hierbij 
in voor de planning, coördinatie en 
budget. Je werkt aan projecten in 
heel West-Vlaanderen. Eén dag per 

week is je aanwezigheid in Brussel 
vereist.

Je krijgt ruime opleidingsmogelijk-
heden en ondersteuning met 
moderne ICT-middelen. Je werkt 
met glijdende werktijden en 
je woon-werkverkeer met 
het openbaar vervoer en je 
hospitalisatieverzekering zijn gratis. 
Je krijgt maaltijdcheques. Je komt 
als adjunct van de directeur terecht 
in een dynamische organisatie 
die oog heeft voor duurzaamheid, 
innovatie en permanente 
verbetering van de dienstverlening.

Stel je kandidaat via 
werkenvoorvlaanderen.be

Als projectleider gebouwen speel je een toonaangevende rol bij het bouwen, 
(her)inrichten en onderhouden van de VDAB-gebouwen.

zoekt een straffe
projectleider gebouwen

MEER WETEN? WERKENVOORVLAANDEREN.be of VDAB.be



INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online.
VRAGEN? Contacteer Isabelle Poté op +32 9 242 53 11. Uiterste inschrijfdatum is 12/07.

Algemeen directeur 
Manager met visie, netwerker met maatschappelijk engagement

Je functie: • Je zorgt voor een toekomstgericht beleid voor onze 
organisatie. Daartoe volg je maatschappelijke ontwikkelingen, 
overheidsbeslissingen en marktgegevens op en integreert ze 
tot een onderbouwde missie, visie en strategie • Je aanpak is 
innovatief omdat je vooruitdenkt, signalen capteert en daar op 
een ondernemende manier een antwoord tegenoverstelt
• Je inspireert onze medewerkers en geeft zelf ook leiding aan 
een team verantwoordelijken op het gebied van finance, ict, 
communicatie en het patrimonium • Je werkt nauw samen met 
het directieteam en de beleidscoördinatoren en zorgt mee voor 
een geïntegreerd beleid • Om onze opdracht te realiseren bouw 
je een sterk netwerk uit bij lokale besturen, het middenveld en 
het beleid • Je vertegenwoordigt onze belangen en toont onze 
meerwaarde op een bovenlokaal niveau • Je rapporteert aan de 
voorzitter van de raad van bestuur.

Je profiel: • Je hebt een masterdiploma en minimum 8 jaar 
leidinggevende ervaring. Je passie voor de non-profitsector is 
leesbaar in je CV, in je werkervaring of daarbuiten. Je bent een 
strategische denker, die het helikopterperspectief behoudt en 
maatschappelijke uitdagingen kan aanpakken door middel van 
een transparant beleidsplan • Je kan keuzes maken in functie van 
de resultaten die je wil bereiken • Je bent een leider en een 
coach, die mensen de ruimte geeft om mee te denken • Je bent 
een geboren netwerker, een ambassadeur voor onze organisatie.

Aanbod: • Een uitdagende en boeiende functie met een 
duidelijke maatschappelijke relevantie • Een gevarieerd taken-
pakket en een sterk team van betrokken medewerkers • Je kan 
rekenen op een competitieve verloning, aangevuld met extra-
legale voordelen.

CAW Oost-Vlaanderen is een eerste-
lijnsorganisatie die zich richt tot de 
brede bevolking. Voor elke burger, 
maar met speciale aandacht voor  
de meest kwetsbaren in de samen-
leving. Rechtstreeks toegankelijk 
voor elke welzijnsvraag, op maat van 
de cliënt, ambulant of residentieel. 
Waar mogelijk zoeken we naar 
oplossingen of verwijzen we door 
naar gespecialiseerde hulpverlening. 
Tekorten signaleren we aan de 
overheid. Je werkt samen met 
620 collega’s en 600 vrijwilligers, 
op 50 vestigingsplaatsen. CAW is 
momenteel op zoek naar een (m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

OOST-VLAANDEREN
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INTERIEURARCHITECTEN
1 voor Roeselare (ref. 19 843) / 1 voor Sijsele (ref. 19 844)

De uitdaging: • klantenontvangst en adviesverlening • inschatten van smaken, wensen en behoef-
ten • uitwerking van voorstel aan de hand van 3D-software • afstemming van defi nitief ontwerp 
met de klant  • bespreking offerte en afsluiting van de verkoop.
Profi el: • vlotte communicatieve klantenadviseur • passie voor interieur en design • geboeid door 
creatief maatwerk • bij voorkeur reeds verkoopervaring • kennis autocad is pluspunt.

MEDEWERK(ST)ER KLANTENSERVICE
• badkamermeubilair • interesse voor interieur & techniek (ref. 19 847)

De uitdaging: • ondersteuning van het dealernetwerk en van de eigen verkopers: productinfo, 
offertes, … • interne organisatie van de dienst-na-verkoop.

Profi el: • bachelor met commerciële spirit • assertief in klantencommunicatie.

Aanbod: • brede functies met een ruime autonomie en verdere ontplooiingskansen • een 
solide onderneming met een stevige reputatie op de Belgische markt • een familiale 

teamspirit • een professionele organisatie in volle ontwikkeling • marktconfor-
me en stimulerende loonvoorwaarden (te bespreken) + voordelen. 

GROUP DE KEYZER is enerzijds actief in de inrichting van stijlvolle keukeninterieurs (eigen pro-
ductie + 7 regionale showrooms) en is anderzijds fabrikant van hoogwaardig badkamermeubiliair 
onder de merknaam ALKE. Ter versterking van de hoofdzetel in MENEN zoeken we (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 of 059 26 76 57  
www.verdonckbv.be 

DIRECTEUR / ENTREPRENEUR (ref. 123 901)

met relevante ervaring in de leiding van bouwprojecten
De uitdaging: Na een grondige introductie in de lopende projecten (Brussel, Vlaanderen, 
Wallonië, Noord-Frankrijk) zal je de leiding nemen over het bedrijf: • opvolging van alle 
nieuwe projectaanvragen in aanbesteding en onderaanneming • aansturing en opvolging 
van de lopende werven (3 projectleiders, eigen personeel en onderaannemers) • coör-
dinatie van het intern studiebureau en het constructie-atelier • opvolging van aankoop, 
logistiek en materiaalvoorziening • commercieel relatiebeheer • fi nanciële follow-up en 
rapportage.

Profi el: • ingenieur of gelijkwaardig door ervaring in de bouw • bij voorkeur vertrouwd 
met projecten in onderaanneming voor grote aannemersbedrijven • de spirit van een 
KMO-bedrijfsleider • affi niteit met beveiliging is een extra pluspunt.

Aanbod: • aantrekkelijke managementfunctie in een gespecialiseerd bedrijf actief in 
een nichesector • een dynamische, no-nonsense bedrijfscultuur • een stabiel perso-

neelsteam en een perspectiefvolle orderportefeuille • een solide werkgever met 
uitstekende reputatie en dito referenties • een marktconform remuneratie-

pakket of via managementvennootschap.

Dalla Valle sa maakt deel uit van de Belgische 
GROUP EURO DV (100 wkn, 16 mio omzet) en is
gespecialiseerd marktleider in de fysische

beveiliging van overheidsgebouwen en private bedrijven. In het kader van opvolging 
wegens pensionering van de bedrijfsleider wordt voor de vestiging te PERUWELZ
overgegaan tot de aanwerving van (m/v)

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

HR-STAFMEDEWERK(ST)ER
verantwoordelijke kwaliteitsbeleid personeel (ref. 27 232B)

De uitdaging: Vanuit deze nieuwe functie word je de spilfi guur bij het ontwikkelen, implemen-
teren en opvolgen van het kwaliteitsbeleid op vlak van HR. Je taken omvatten: • het uitschrijven
van procedures: onthaal, opleiding, tevredenheid,… • het uitwerken van structurele verbeterings-
acties • het samenstellen van dossiers i.f.v. certifi cering en kwaliteitslabels • begeleiden interne en 
externe audits. Je rapporteert rechtstreeks aan de HR-manager en de algemeen directeur.

Profi el: • master (handelswetenschappen, economie, psychologie,…) of gelijkwaardig door erva-
ring • communicatief en enthousiasmerend • vertrouwd met procedures op vlak van kwaliteits-
management • initiële ervaring binnen een personeelsdienst is een pluspunt.

Aanbod: • een uitdagende functie met ruime autonomie • een dynamische organisatie die 
maximale kansen biedt aan personen met een beperking • een sociale werkomgeving 

met aandacht voor een gezonde work/life-balans (dagwerk) • aantrekkelijke, markt-
conforme loonvoorwaarden.

Maatwerkbedrijf ’t VEER vzw in Menen is met 650 
werknemers één van de grotere werkgevers in de 
regio. Wij zijn actief in diverse sectoren en bieden 
maximale tewerkstellingskansen aan mensen met een 
arbeidsbeperking. Voor de verdere professionalisering 
van onze organisatie zoeken wij 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 

DIENSTHOOFD INFRASTRUCTUUR 
EN WONEN A1a-A3a
• in voltijds contractueel dienstverband voor onbepaalde duur 
• onmiddellijke indiensttreding mogelijk 
Functie: • Je realiseert de vooropgestelde doelstellingen op vlak van infrastructuur en wonen. 
• Je adviseert het beleid en stuurt je team aan. • Je staat in voor het beheren van projecten inzake 
waterzuivering en wegenis en je bent hiervoor het interne en externe aanspreekpunt. • Je optimaliseert 
procedures en processen binnen jouw dienst.
Profiel: • Coachen, motiveren en communiceren zit je in het bloed. • Je werkt zelfstandig, planmatig en 
efficiënt. • Je hebt een masterdiploma ingenieur/industriële wetenschappen en je hebt minstens 5 jaar 
ervaring (privé of overheid). • Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
Aanbod: • Een uitdagende job in een dynamische omgeving! • Valorisatie van privé-ervaring (tot 12 
jaar) en ervaring overheid (onbeperkt). • Naast een flexibele uurregeling bekom je ook 30 dagen verlof, 
maaltijdcheques, een aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, opleidingsmo-
gelijkheden. • Tevens is er de nodige aandacht voor work-life balance.
Een infobundel en persoonlijke loonsimulatie bekom je bij de personeelsdienst, 
09 243 14 67, personeel@zulte.be

Interesse? Stuur je uitgebreid cv en kopie van je diploma, rijbewijs B en recent uittreksel uit het 
strafregister uiterlijk op 31 augustus 2020 (poststempel geldt als bewijs) aangetekend naar 
het College van burgemeester en schepenen, Centrumstraat 8, 9870 Zulte of geef deze tegen 
ontvangst bewijs af in het gemeentehuis ten laatste op op 31 augustus 2020.

De gemeente Zulte wenst haar team 
te versterken met een (m/v):

www.zulte.be



Je bent minimum in het bezit van 
een Masterdiploma Industriële 
Wetenschappen Bouwkunde met 
minstens 5 jaar relevante ervaring in 
het coördineren van bouwprojecten. 
Kandidaten met een diploma 
Professionele Bachelor Bouw, kunnen 
deelnemen via de EVC-procedure. 
Je wordt geselecteerd op basis van 
je kwaliteiten en vaardigheden, 
ongeacht je geslacht, gender, 
afkomst, leeftijd of handicap

Je volgt de goedgekeurde bouw-
projecten op vanaf de studiefase tot 
de eindafwerking en staat hierbij 
in voor de planning, coördinatie en 
budget. Je werkt aan projecten in 
heel West-Vlaanderen. Eén dag per 

week is je aanwezigheid in Brussel 
vereist.

Je krijgt ruime opleidingsmogelijk-
heden en ondersteuning met 
moderne ICT-middelen. Je werkt 
met glijdende werktijden en 
je woon-werkverkeer met 
het openbaar vervoer en je 
hospitalisatieverzekering zijn gratis. 
Je krijgt maaltijdcheques. Je komt 
als adjunct van de directeur terecht 
in een dynamische organisatie 
die oog heeft voor duurzaamheid, 
innovatie en permanente 
verbetering van de dienstverlening.

Stel je kandidaat via 
werkenvoorvlaanderen.be

Als projectleider gebouwen speel je een toonaangevende rol bij het bouwen, 
(her)inrichten en onderhouden van de VDAB-gebouwen.

zoekt een straffe
projectleider gebouwen

MEER WETEN? WERKENVOORVLAANDEREN.be of VDAB.be

SOUBRY nv, gevestigd in ROESELARE, is Belgisch marktleider
in droge pasta en een voornaam producent van bloem en griesmeel. 
Wij wensen het technisch kader te versterken met (m/v)

Perfect match?

Technisch Manager
Afdeling Maalderij – ir. / ing (ref. 62 631x) 

De uitdaging: In deze nieuwe functie word je technisch verantwoordelijke voor een continue optimalisatie van 
de productie via: • uitwerking van projecten: technische optimalisaties, verbeteringsprojecten, investeringen, ... 
• technical support aan de productie • opvolging van resultaten en procedures op vlak van rendement, kwaliteit, 
veiligheid, hygiëne, enz. • analyse van KPI’s • rapportage aan de directie.

Profi el: • ingenieur elektromechanica of gelijkwaardig • relevante technische ervaring in een productieomgeving
• leergierig en initiatiefrijk bij de invulling van de functie.

Projectvoorbereider mechanica
Bachelor (ref. 62 632x) 

De uitdaging: In nauwe samenwerking met de afdelingshoofden zal je instaan voor: • de  technische voorbereiding 
van nieuwe orders en de bestelling van onderdelen • de uitwerking van machineverbeteringen op vlak van rendement, 
kwaliteit, afvalreductie, enz. • opstellen van instructies voor preventief onderhoud • rapportage aan de maintenance 
manager.

Profi el: • bachelor (elektro)mechanica of gelijkwaardig • sterke interesse voor verbeteringsprojecten en preventief 
onderhoud • kennis Autocad of Solid Works is aangewezen. 

Projectvoorbereider elektriciteit/
elektronica   Bachelor (ref. 62 633x)

De uitdaging: In nauwe samenwerking met de maintenance manager zal je instaan voor: • het opstellen van 
werkinstructies voor de onderhoudselectriciens • het up-to-date houden van keuringen, plannen, schema’s
• verbeteringstrajecten:  logica, sensoren, sturingen, ... • opvolging van het elektriciteitsnetwerk • budgettering en 
uitwerking van projecten (intern of door derden).

Profi el: • ingenieur of bachelor elektriciteit/elektronica of gelijkwaardig• kennis industriële elektriciteit • kennis 
Siemens S7 en ervaring met E-plan zijn pluspunten.

AANBOD: • veelzijdige groeifuncties met talrijke uitdagingen • een solide, middelgrote familiale onderneming 
• continue investeringen in een performant machinepark • een stimulerend en marktconform salarispakket + 
bedrijfswagen voor de technische manager.

Aanwerving exclusief begeleid door onze professionele HR-partner.

Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
 offi ce@verdonckbv.be   056 53 11 80 of 059 26 76 57 

www.verdonckbv.be

DIRECTEUR EXTERNE RELATIES (A5a-5b) 

De nieuwe directie Externe Relaties zoekt een enthousiaste directeur. Deze directie is binnen Stad  
Oostende verantwoordelijk voor de coördinatie van het evenementenbeleid, stadsbrede participa-
tie, internationale samenwerking en alle plechtigheden, vieringen en eigen stadsevenementen.

We verwachten dat de directeur een eigen stempel zal drukken op de directie Externe Relaties: zowel 
een beleidsvisie uitdokteren als praktisch meedenken met haar/zijn team en dat team ook aansturen 
binnen de verschillende projecten. • Er is ruimte voor experimenteren, vernieuwen, doen en durven.  
• Je zal ook actief zijn buiten de stadsgrenzen (en af en toe ook buiten de klassieke kantoortijden).  
• In ruil bieden we je een vaste job bij de Stad aan Zee en interessante arbeidsvoorwaarden.

Je beschikt over een masterdiploma of getuigschrift dat in aanmerking komt voor niveau A en hebt 
minstens 1 jaar relevante beroepservaring.

Oostende staat voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle 
dienstverlening voor iedereen. We werken op een efficiënte 
en dynamische manier als team(s) samen voor elkaar, de 
burger en de maatschappij.

STAD OOSTENDE IS OP ZOEK NAAR EEN 

INFO EN SOLLICITEREN 
Meer info en alle aanwervingsvoorwaarden vind je op www.oostende.be/vacatures. 
Online solliciteren (met cv, motivatiebrief en kopie van het masterdiploma) kan tot en met 2 augustus.

www.oostende.be/vacatures

PROJECTINGENIEUR
• interne projectopvolging • beveiligingsschrijnwerk (ref. 117 702B)

De uitdaging: Na een grondige opleiding in de gespecialiseerde knowhow (technische specifi -
caties, normeringen,…) zal je in support voor de dealers-installateurs en het commercieel team 
projecten A-Z mee opvolgen: • technische ondersteuning, adviesverlening en problem solving 
• behandeling nieuwe aanvragen en offerte-opmaak • instructies voor studiebureau en construc-
tie-atelier • opvolging materiaalvoorziening, logistiek en leveringen.

Profi el: • ingenieur of gelijkwaardig met sterk inzicht in bouwprojecten • communicatief en klant-
gericht • goede beheersing van het Frans • ervaring in schrijnwerk (ramen, poorten,…) is een 
pluspunt.

Aanbod: • technisch uitdagende functie in een gespecialiseerd nichebedrijf • mogelijkheid
tot telewerk (3-4 dagen/week) • een dynamische, no-nonsense bedrijfscultuur • een

stabiel personeelsteam en een perspectiefvolle orderportefeuille • een solide werk-
gever met uitstekende reputatie en dito referenties • een marktconform remu-

neratiepakket.

METAL QUARTZ sa (30 wkn) maakt deel uit van de Belgische GROUP EURO DV (16 mio 
omzet) en is gespecialiseerd in de productie van hoogbeveiligd metalen schrijnwerk. Wij zijn
o.a. actief in volgende sectoren: banken, gevangenissen,… In het kader van opvolging wegens 
pensionering zoeken wij 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 

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



DIENSTHOOFD 
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK
contractueel  – voltijds – A1a- A2a 

Ben jij dé gedreven en dynamische teamplayer die zich wil inzetten voor 
het recht op maatschappelijke dienstverlening binnen de gemeente 
Maasmechelen?
• Je bent resultaatgericht en levert kwaliteitsvol werk • Je bent integer, 
contactvaardig en diplomatisch • Je reageert correct, empathisch en 
vriendelijk in contacten met anderen • Je bent goed op de hoogte van 
de sociale wetgeving en wil een expert worden in het vertalen van de 
regelgeving omtrent maatschappelijke dienstverlening naar de praktijk • Je 
hebt een goed inzicht in individuele hulpverlening en kan maatschappelijk 
assistenten die hulpverleningsprocessen aangaan hierin begeleiden 
• Je kan een team aansturen, coachen en organiseren met zin voor 
verantwoordelijkheid en flexibiliteit
Voorwaarden: Je hebt affiniteit met het werkveld en met hulpverlening             
• Je beschikt over een masterdiploma (bij voorkeur in de sociaal-agogische 
sector) of je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring en slaagt voor een 
capaciteitstest
Aanbod: • Contractuele aanstelling • Marktconform loon aangevuld met 
extralegale voordelen (gunstige verlofregeling, hospitalisatie verzekering, 
laptop, gsm, aankoopkortingen, …) • Het minimum brutomaandloon bedraagt 
€ 3.170 (A1a - 0 jaar anciënniteit) en het maximum brutomaandloon € 5.252 (A2a 
– 24 jaar anciënniteit) • Je kan relevante ervaring meenemen onder bepaalde 
voorwaarden

Interesse? Solliciteren kan t.e.m. 26 juli 2020 met toevoeging van:
• gemotiveerd schrijven met cv
• uittreksel strafregister (max. 3 maanden oud)
• (master)diploma (bij voorkeur in de sociaal-agogiek voor functie 

diensthoofd) of gelijkgesteld (gelijkstellingsattest voor buitenlandse 
diploma’s) OF een bewijs van minimum 5 jaar relevante beroepservaring

Vragen? Mail ons! 
• Informatie kan je bekomen bij johan.fredrix@maasmechelen.be voor de 

functie van deskundige zorgloket en bij peter.kohlbacher@maasmechelen.be 
voor de functie van armoedecoördinator en diensthoofd

• Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen 
bij de personeelsdienst via vacatures@maasmechelen.be 

Kijk voor de uitgebreide functieomschrijvingen op www.maasmechelen.be.

Het lokaal bestuur van Maasmechelen gaat over tot de aanleg van 
een werfreserve voor de onmiddellijke indiensttreding van een: 

Als bestuur wil Maasmechelen inzetten op geborgenheid en bestrijding 
van kansarmoede binnen de gemeente. Om dit te realiseren, zijn we op 
zoek naar versterking. De uitdagingen liggen in het organiseren van een 
armoedeoverlegplatform en het optimaliseren van de realisatie van de 
sociale grondrechten met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.

DESKUNDIGE ZORGLOKET
contractueel – voltijds – B1-B3 
• Je informeert cliënten, thuisverzorgers en professionele hulpverleners en je 
handelt aanvragen voor tegemoetkomingen af • Je verwijst cliënten door en 
informeert hen over pensioenen en andere uitkeringen • Je bemiddelt in en 
het opzetten van de zorgverstrekking om de thuisverzorging te optimaliseren  
• Je bent administratief sterk

ARMOEDECOÖRDINATOR
contractueel – voltijds – B1-B3 
• Je organiseert het armoedeoverlegplatform, leidt de vergaderingen en 
werkt samen met andere diensten • Je ontwikkelt een integraal gemeentelijk 
armoedebeleid vanuit een brede visie. Hiervoor verzamel en analyseer 
je onder meer relevante gegevens en rapporteer je zowel schriftelijk als 
mondeling • Je kan een project uitwerken en zowel medewerkers als 
organisatie betrekken in de uitwerking hiervan • Je bent een teamspeler en 
een netwerker • Je kan gegevens verzamelen en analyseren • Je bent sterk in 
plannen en organiseren

Voorwaarden: Je beschikt over een bachelordiploma 
Aanbod voor beide functies: • Contract van onbepaalde duur (38/38) 
• Boeiende en afwisselende functie in een dynamische werksfeer • 
Marktconform loon met extralegale voordelen (gunstige verlofregeling, 
hospitalisatieverzekering, aankoopkortingen, …) • Het minimum 
brutomaandloon bedraagt € 2.536 (B1 - 0 jaar anciënniteit) en het maximum 
brutomaandloon € 4.229 (B3 - 23 jaar anciënniteit). Je kan relevante ervaring 
meenemen onder bepaalde voorwaarden

HOE GAAT 
HET MET JE?

En hoe is het op het werk? Voor je denkt dat we deze standaard-
vragen alleen maar uit beleefdheid stellen: wij zijn echt met je 
begaan! Want wij willen je nog zoveel meer vragen: 

�                     Ervaar jij nog werkgeluk?
�                     Voel jij je nog de juiste m/v/x op de juiste plek?
�                     Geeft jouw job je nog energie?

Of het nu goed of even minder gaat: stilstaan bij jezelf, je talenten 
en je dromen kan nooit kwaad. En helpt je vaak het beste uit jezelf te 
halen! Ontdek het zelf tijdens onze loopbaanbegeleiding

Een loopbaanbegeleiding die goed voelt

�      Een ervaren expert van Motmans & Partners polst naar hoe het 
met je gaat. Samen brengen we je huidige werkbeleving bewust 
in kaart.

�      Wat geeft jou een goed gevoel? Via individuele gesprekken en 
oefeningen in alle vertrouwen ontdek je nog beter wie je eigenlijk 
bent, wat je kan en wat je precies wil bereiken.

�      Een persoonlijk ontwikkelingsplan met concrete stappen helpt je 
op weg. Op weg naar een loopbaan die helemaal aansluit bij je 
talenten, dromen, ambities en thuissituatie.

�      Zo kan je jouw talenten de vrije loop laten, autonoom je ding 
doen, impact creëren op je werkomgeving en je verbonden voelen 
met collega’s die je passie delen.

Alles weten over de voorwaarden en hoe je loopbaancheques kan inzetten? 
Ontdek het op www.motmansenpartners.be

ANTWERPEN - DIEGEM - EINDHOVEN - HASSELT - HERENTALS - LOMMEL

011 30 35 00 - motmans@motmansenpartners.be
www.motmansenpartners.be/talent/loopbaanbegeleiding



Jumbo zoekt  
enthousiaste teamleads
die van alle 
supermarkten thuis zijn.

Zin om mee op onze winkelkar te springen? 
Solliciteer dan snel op jobs.jumbo.com

De nieuwe supermarkt zoekt supergemotiveerde 
mensen in deurne en ranst.

Teamlead Kassa
Teamlead Droge Voeding
Teamlead Groente & Fruit   

Teamlead Brood & Kaas
Teamlead Keuken, Vlees & Vleeswaren

Je bent minimum in het bezit van 
een Masterdiploma Industriële 
Wetenschappen Bouwkunde met 
minstens 5 jaar relevante ervaring in 
het coördineren van bouwprojecten. 
Kandidaten met een diploma 
Professionele Bachelor Bouw, kunnen 
deelnemen via de EVC-procedure. 
Je wordt geselecteerd op basis van 
je kwaliteiten en vaardigheden, 
ongeacht je geslacht, gender, 
afkomst, leeftijd of handicap

Je volgt de goedgekeurde bouw-
projecten op vanaf de studiefase tot 
de eindafwerking en staat hierbij 
in voor de planning, coördinatie en 
budget. Je werkt aan projecten in 
heel West-Vlaanderen. Eén dag per 

week is je aanwezigheid in Brussel 
vereist.

Je krijgt ruime opleidingsmogelijk-
heden en ondersteuning met 
moderne ICT-middelen. Je werkt 
met glijdende werktijden en 
je woon-werkverkeer met 
het openbaar vervoer en je 
hospitalisatieverzekering zijn gratis. 
Je krijgt maaltijdcheques. Je komt 
als adjunct van de directeur terecht 
in een dynamische organisatie 
die oog heeft voor duurzaamheid, 
innovatie en permanente 
verbetering van de dienstverlening.

Stel je kandidaat via 
werkenvoorvlaanderen.be

Als projectleider gebouwen speel je een toonaangevende rol bij het bouwen, 
(her)inrichten en onderhouden van de VDAB-gebouwen.

zoekt een straffe
projectleider gebouwen

MEER WETEN? WERKENVOORVLAANDEREN.be of VDAB.be

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

COMMERCIËLE VERTEGENWOORDIGER/ -STER

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

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

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

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

Belgische marktleider 
op het gebied van 

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

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

In elk van ons zit een Ludo. Dat gefrustreerde stemmetje dat knaagt 
aan je werkgeluk. Wordt je Ludo lastig van je loon? Check het Salariskompas 
op Jobat.be en kom te weten of hij gelijk heeft.

Mijne laatste opslag? Die was nog
in Belgische frank!



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:

ALGEMEEN DIRECTEUR M/V | VOLTIJDS | STATUTAIR
Het lokaal bestuur gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve voor de duur van één jaar.

HOOFDDOEL FUNCTIE: je leidt de diensten van het lokaal bestuur  (gemeente en OCMW) en faciliteert en organiseert de samenwerking met 
de politieke organen in het belang van een kwaliteits volle dienstverlening aan de burger. 
Als hoofd van het managementteam werk je samen aan de realisatie van een innovatieve arbeidsorganisatie en verdere uitbouw van de 
 integratie van gemeente en OCMW met een optimaal financieel management.
PROFIEL: naast een masterdiploma en 4 jaar relevante beroeps ervaring heb je professionele kennis en kunde van publiek en  administratief 
recht, peoplemanagement, -technieken, organisatie-, project- en veranderingsmanagement. Verder beschik je over de 
 nodige sectorkennis, heb je een basiskennis van boekhouding en financiën en werk je vlot met de gangbare informa-
ticatoepassingen.
LOON: een brutomaandloon tussen € 7.861,17 en € 10.251,81 aangevuld met extralegale voordelen. Functierele-
vante beroeps ervaring in de privésector of als zelfstandige kan gevalideerd worden tot een maximum van 15 jaar.

WIL JIJ HET LOKAAL BESTUUR LEIDEN?

INTERESSE: stel je kandidaat voor 29 juli 2020 – Bezorg ons een sollicitatiebrief, CV en een kopie van het gevraagde diploma 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. Onvolledige en laattijdige sollicitaties worden niet aanvaard. Meer info op www.heusden-zolder.be.

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

NOORDERHART ZOEKT

bevlogen collega’s
voor het Mariaziekenhuis:

 → Apotheekassistent(e)
 → Kwaliteitscoördinator/diensthoofd labo anatomo pathologie
 → Medewerker schoonmaakdienst
 → Verpleegkundige

 →

voor Revalidatie & MS:
 → Verpleegkundige

Twee professionele zorginstellingen  
in het zorglandschap van Pelt.

Het Mariaziekenhuis en Revalidatie & MS slaan 
samen hun vleugels uit onder hun nieuwe naam 
Noorderhart. Want onder hun vleugels zit je goed. 
Meer dan 1400 medewerkers creëren elke dag 
opnieuw een warm nest voor patiënten en voor 
elkaar. Samen zorgen ze voor excellente zorg in 
een dynamische, verbindende omgeving.MEER INFO?  

Voor een uitgebreide jobomschrijving of meer info over Noorder-
hart, kan je steeds terecht op www.noorderhart.be.



Senior Adviseur 
wijkontwikkeling 
afdeling buurtopbouwwerk

 Heb je relevante ervaring binnen 
samenlevingsopbouw en werken in 
een context van superdiversiteit? 

 Kan je samenlevingsvragen kritisch 
analyseren, conceptualiseren 
en omzetten naar werkbare 
oplossingen? 

 Ben je communicatief sterk, zowel 
schriftelijk als mondeling? 

 Ben je fl exibel en zelfstandig 
inzetbaar? (avond- en weekendwerk 
vormen geen probleem).

Energie -
adviseur 
afdeling energie

 Ben je geïnteresseerd in de 
ontwikkelingen op het vlak van 
rationeel energiegebruik en 
duurzaam renoveren? 

 Combineer je luistervaardigheid met 
een grote dosis overtuigingskracht 
om mensen te sensibiliseren over 
het nut van energiebesparing? 

 Kan je zelfstandig en effi ciënt 
werken?

 Weet je technische informatie om 
te zetten in een heldere uitleg? 

Junior Buurt-
opbouw werker 
afdeling buurtopbouwwerk

 Ben je creatief en proactief 
ingesteld? 

 Heb je interesse in wijkontwikkeling 
en werken in een context van 
superdiversiteit? 

 Ben je communicatief sterk, zowel 
schriftelijk als mondeling?

 Ben je fl exibel en zelfstandig 
inzetbaar? (avond- en weekendwerk 
vormen geen probleem).

‘Wat aandacht krijgt, 
gaat groeien.’

Dat is met stip het 
belangrijkste uitgangspunt 
in de dienstverlening van Stebo.

We organiseren al vele jaren 
vernieuwende projecten en diensten 
op het vlak van samenlevingsopbouw, 
buurtontwikkeling, rationeel 
energiegebruik, wonen, werken en 
ondernemen. 

Vertrekken vanuit talenten en 
mogelijkheden van mensen, 
groepen en buurten is de kern van 
onze aanpak. We zorgen er mee 
voor dat het overheidsbeleid ook 
werkt voor iedereen.

Herken jij jezelf in een van deze omschrijvingen?
Kijk dan op www.stebo.be voor het uitgebreide functieprofi el en het sollicitatieformulier.
Jouw kandidatuur (sollicitatieformulier en cv) moet ons bereiken vóór 29 juni 2020 om 12u.

#VACATURES
BBC-PLANNER (BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS) (M/V)
voltijds I statutaire benoeming I bachelor 
aanleg werfreserve |reageren t.e.m. 22/7/2020 

Ben je een planmatige projectmanager, die erin slaagt 
de voortgang, opvolging en rapportering van de
verschillende gemeentelijke acties te bewaken? Zie je 
het als een uitdaging om op een efficiënte en effectieve 
manier beleid om te zetten naar de praktijk? Houd je ons 
managementteam scherp en geef je aansturing aan 
onze projecttafels?

SPORTANIMATOR (M/V)
voltijds I contract onbepaalde duur I bachelor 
aanleg werfreserve|reageren t.e.m. 12/7/2020 
 
Zet je graag kinderen in beweging in alle scholen van 
Riemst? Heb je kaas gegeten van het starten van nieuwe 
projecten? Heeft het uitwerken van lespakketten geen 
geheimen voor jou?

COÖRDINATOR OPENBARE WERKEN (M/V)
voltijds I statutaire benoeming I diploma secundair
onderwijs I aanleg werfreserve|reageren t.e.m. 19/7/2020 

Volg je graag nauwgezet complexe werkzaamheden op 
vanaf het opmaken van een dossier t.e.m. de
uiteindelijke oplevering? Neem je initiatief en volg je 
proactief de planning en het budget tot in de puntjes op? 
Heeft het opstellen van een bestek geen geheimen voor 
jou? Ben je zowel technisch als administratief sterk?

2 FUNCTIES VAN TECHNISCH ASSISTENT (M/V)
voltijds I contract onbepaalde duur I geen diploma- of 
studievereisten I aanleg werfreserve|reageren t.e.m. 12/7/2020 

Ben je een handige Harry die graag uiteenlopende 
klussen aanpakt en uitvoert? Kan je, met aansturing en 
feedback van een ploegcoach, aan de slag bij klussen in 
het groen en in gebouwen. Ben je een meester in het 
efficiënt klaren van de opdracht?

KLIMAATAMBTENAAR (M/V)
voltijds I contract onbepaalde duur I bachelor 
aanleg werfreserve|reageren t.e.m. 19/7/2020 

Lig je wakker van de klimaat- en duurzaamheids- 
problematiek en heb je een bijzondere interesse in 
uiteenlopende thema’s als energie, mobiliteit, afval, 
water? Kan je projectmatig werken? Zorg je er voor dat 
we de doelstellingen in het ‘burgemeesterconvenant 
voor Klimaat en Energie 2030’ halen en motiveer je de 
inwoners van Riemst om samen werk te maken van het 
klimaatplan?

DIRECTEUR BASISONDERWIJS
voltijds | statutaire benoeming | bachelor 
aanleg werfreserve|reageren t.e.m. 12/7/2020 

Ben je een doelgerichte en verantwoordelijke leider die 
efficiënt de dagelijkse werking stuurt én de pedagogische 
doelstellingen behaalt? Houd je de vinger aan de pols en 
volg je de relevante veranderingen binnen het 
Vlaams onderwijsbeleid? 

Antwoord je volmondig ja, op één van de bovenstaande 
beschrijvingen? 

Dan ben jij de heerlijk veelzijdige collega die we zoeken! 
Je kan rekenen op een voltijdse functie van onbepaalde 
duur, extralegale voordelen zoals een fietsvergoeding, 
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,
30 vakantiedagen en 4 extralegale feestdagen.

Solliciteer met motivatiebrief, CV én kopie van jouw
diploma (voor de functie van ‘technisch assistent’ is er 
geen diploma vereist.) via www.riemst.be/vacatures

Dienst Personeel 
 +32 12 44 03 19 

 personeel@riemst.be
 www.riemst.be 

Open Thuis vzw is een sociale onderneming die 350 personen met een 
(vermoeden van) beperking en mensen uit diverse kansengroepen 
assisteert en ondersteunt om een zo zelfstandig mogelijk leven uit te bouwen in hun eigen woon-
omge ving. We gaan aan huis en helpen de nodige zorg en ondersteuning uit te bouwen en te coördineren. 
We hebben ook een groeiend aanbod op vlak van zeer laagdrempelige dagondersteuning.

Om onze woonwerking te versterken, 
zoeken we voor onmiddellijke indiensttreding een (m/v)

woonbegeleider ambulante en mobiele dienst
Die mobiele ondersteuning aanreikt aan volwassenen die zelfstandig wonen of bij/ in de buurt van hun 
netwerk/vrijwilligers.

Hij/zij 
- is bachelor in een sociale of paramedische afstudeerrichting
- heeft een grondige kennis van sociale wetgeving en sociale kaart 
- heeft bij voorkeur ervaring in het individueel begeleidingswerk en in het begeleiden van gezinnen 
- kan vlot contacten onderhouden met het sociaal en professioneel netwerk rond de cliënt
- is flexibel inzetbaar en is bereid om ook avondwerk en occasioneel ook weekendwerk te doen
- beschikt over een eigen wagen

Hij/zij kan rekenen op
een voltijdse job in een contract tot minstens 31.12.2021
loon op basis van het barema 319.01 met bijkomende extra legale voordelen
ploeg van enthousiaste collega’s

Stuur je motivatiebrief en cv voor 01.07.2020  naar bertina.houben@openthuis-limburg.be. 
Meer info nodig: bel 011/28.36.46. en vraag naar Bertina Houben.

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

COMMERCIËLE VERTEGENWOORDIGER/ -STER

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

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

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

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

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

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



Hoofdmedewerker Dienstencentrum
niveau C4-C5 • statutair • voltijds

Je hebt de dagelijkse leiding van het dienstencentrum en ondersteunt de 
gebruikers en de vrijwilligers ervan. Je organiseert, superviseert en coördineert er de 
activiteiten. Je neemt deel aan interne en externe overlegmomenten. Administratieve 
opvolging behoort ook tot jouw taken (jaarverslag, bewaken van de erkennings- en 
subsidieringsnormen van diverse projecten, …).

Pro� el: • Kennis van het thuiszorg- en het kwaliteitsdecreet • Basiskennis van sociale 
wetgeving en de sociale kaart • Flexibel en initiatiefrijk

Administratief medewerker
Overheidsopdrachten/� nanciële dienst
niveau C1-C3 • contractueel • voltijds

Je staat in voor de opvolging en publicatie van overheidsopdrachten voor het 
stadsbestuur, het OCMW en het AGB van Halen. Je bouwt expertise op inzake de 
wetgeving en past ze toe op concrete dossiers en projecten over de verschillende 
diensten heen bij de voorbereiding, gunning en nazorg van de overheidsopdracht. Je 
volgt raamcontracten en overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende contracten op. 
Je doet opzoekingswerk inzake subsidieprojecten en zorgt voor de vlotte afhandeling 
ervan. In samenwerking met het team sta je in voor de debiteuren en andere 
boekhoudkundige en administratieve taken naargelang de noden van de dienst.

Administratief medewerker
Buurtzorg  
niveau C1-C3 • contractueel • halftijds

Je bouwt netwerken uit met alle buurtbewoners en organisaties op buurtniveau om de 
leefbaarheid van de buurt te versterken. Je fungeert als aanspreekpunt/ brugpersoon. 
Je hebt aandacht voor kwetsbare buurtbewoners. 

Pro� el: • Kennis van de sociale kaart en belangstelling voor buurtzorg • Zin voor 
verantwoordelijkheid • Feeling voor samenwerking • Contactvaardig/vlot communiceren       
• Discreet • Flexibel • Kennis MS Of� ce • Rijbewijs B en eigen wagen

2 Technisch Assistenten 
Grondgebiedzaken  
niveau D1-D3 • contractueel • voltijds

Je staat in voor het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. Je rapporteert aan 
de Hoofdmedewerker Werkcoördinator.

Pro� el: • Brede basiskennis van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden in de 
domeinen elektriciteit, schrijnwerkerij, sanitair, CV, schilderwerken, … • Kennis van de 
veiligheidsregels • Praktisch aangelegd • Teamplayer die ook zelfstandig kan werken               
• Klantvriendelijk •  Flexibel inzake werkuren • Rijbewijs B 

Technisch Beambte 
Groendienst  
niveau E1-E3 • contractueel • voltijds 

• Een greep uit jouw takenpakket: snoeien, onkruid verdelgen, groenzones 
onderhouden, zwerfvuil ruimen, machines en gereedschap reinigen en onderhouden, … 
• Buiten de groenperiode voer je ook kleinere klussen uit zoals verven

INTERESSE? Stuur je kandidatuur samen met je cv en een kopie van je diploma (voor de 
C-functies) uiterlijk op 12 juli 2020 aangetekend naar het College van burgemeester en 
schepenen, Markt 14, 3545 Halen of geef alles af tegen ontvangstbewijs aan het onthaal 
in het stadhuis. Je mag alles ook mailen naar personeelsdienst@halen.be. Vermeld zeker 
je telefoonnummer in je cv. Onvolledige of te laat toegekomen kandidaturen komen 
niet in aanmerking.
Meer info over de functies is te bekomen bij de personeelsdienst en op www.halen.be

www.halen.be

Aanwervingsvoorwaarden: • Houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of 
gelijkgesteld (behalve voor niveau E en D) • Slagen voor een aanwervingsexamen.

Aanbod voor alle functies: • Boeiende en uitdagende job • Maaltijdcheques                          
• Hospitalisatieverzekering • Mogelijkheid tot toekenning van 10 jaar functierelevante 
anciënniteit uit de privésector of uit een zelfstandige activiteit. • Geïndexeerd brutomaandloon: 
Technisch Beambte: min. € 1.922,35 - max. € 2.401,13 | Technisch Assistent: min. € 1.929,61 - 
max. € 3.003,23 | Administratief Medewerker: min. € 1.965,88 - max. € 3.598,07 (voltijds) | 
Hoofdmedewerker Dienstencentrum: min. € 2.691,30 - max. € 4.250,94.

Het stadsbestuur van Halen gaat over tot de aanwerving 
met aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar van:

Je bent minimum in het bezit van 
een Masterdiploma Industriële 
Wetenschappen Bouwkunde met 
minstens 5 jaar relevante ervaring in 
het coördineren van bouwprojecten. 
Kandidaten met een diploma 
Professionele Bachelor Bouw, kunnen 
deelnemen via de EVC-procedure. 
Je wordt geselecteerd op basis van 
je kwaliteiten en vaardigheden, 
ongeacht je geslacht, gender, 
afkomst, leeftijd of handicap

Je volgt de goedgekeurde bouw-
projecten op vanaf de studiefase tot 
de eindafwerking en staat hierbij 
in voor de planning, coördinatie en 
budget. Je werkt aan projecten in 
heel West-Vlaanderen. Eén dag per 

week is je aanwezigheid in Brussel 
vereist.

Je krijgt ruime opleidingsmogelijk-
heden en ondersteuning met 
moderne ICT-middelen. Je werkt 
met glijdende werktijden en 
je woon-werkverkeer met 
het openbaar vervoer en je 
hospitalisatieverzekering zijn gratis. 
Je krijgt maaltijdcheques. Je komt 
als adjunct van de directeur terecht 
in een dynamische organisatie 
die oog heeft voor duurzaamheid, 
innovatie en permanente 
verbetering van de dienstverlening.

Stel je kandidaat via 
werkenvoorvlaanderen.be

Als projectleider gebouwen speel je een toonaangevende rol bij het bouwen, 
(her)inrichten en onderhouden van de VDAB-gebouwen.

zoekt een straffe
projectleider gebouwen

MEER WETEN? WERKENVOORVLAANDEREN.be of VDAB.be

EEN ZELFSTANDIG UITBATER VOOR 
HORECA POORTGEBOUW KATTEVENNEN
Het poortgebouw van het Nationaal Park Hoge Kempen is gelegen aan de 
Planetariumweg te Genk. De uitbating gebeurt in concessie en dit voor 
15 jaar, verlengbaar met 5 jaar, met in het eerste jaar de mogelijkheid om 
in een pop-up concept te starten en de investeringen uit te stellen.
De horecazaak van het poortgebouw, waarbinnen de Cosmodrome gelegen is, 
maakt integraal deel uit van de werking van dit publieke gebouw en is ook voor 
bezoekers van buitenaf toegankelijk. De uitbating draagt bij aan de beleving 
van de bezoeker zodat deze in een aangenaam kader kan komen genieten van 
de unieke bosrijke omgeving in Kattevennen en de aangrenzende vernieuwde 
speeltuin. De concessionaris neemt samen met de vzw Kattevennen de 
openbare dienstverlening van de site voor haar rekening.

Als ondernemer streef je met de uitbating naar een gezond evenwicht 
tussen deze maatschappelijke taak enerzijds en economische rendabiliteit 
anderzijds. Horeca poortgebouw Kattevennen heeft heel wat troeven die 
een uitbating interessant maken:
• Mooie ligging, midden in een bosrijke omgeving (Nationaal Park Hoge 

Kempen, 40.000 wandelaars per jaar).

• Ruime verbruikszaal (200 m²) en een sfeervol buitenterras (300 m²).

• Ligging aan het fi etsroutenetwerk (passage van 120.000 fi etsers per jaar).

• Ligging in het poortgebouw met bezoekersonthaal en Cosmodrome 
(45.000 bezoekers per jaar).

• In de directe omgeving een minigolf, gratis vernieuwde speeltuin, 
fi etsverhuurpunt, dryslope voor snowboarders die in aanbouw is met 
uniek uitkijkpunt …

• Een parking in de nabijheid met 150 plaatsen.

Met de kandidaat aan wie deze opdracht zal worden gegund zal de stad Genk 
een concessieovereenkomst van openbare dienst afsluiten.

Voor meer info of voor opvragen van het 
bestek met alle voorwaarden kan je contact 
opnemen met Maarten Houbregs via 
ruimtelijke.ontwikkeling@genk.be.

STAD GENK IS OP ZOEK NAAR


