
Wellbeing = winst, Ann De Bisschop,
Uitgeverij Pelckmans Pro, 240 pagina’s,

ISBN 9789463370660

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  

Een beleid rond wellbeing gaat over structurele 
zorg voor het welzijn van mensen in een or-

ganisatie, vandaag en morgen. Dat is dus breed, 
want wellbeing is (veel) meer dan het klassieke 
personeelsfeestje, gratis fruit of yoga op kantoor. 
Het gaat om gezondheid op diverse niveaus, maar 
ook over autonomie, empathisch leiderschap, ont-
wikkeling en feedback. Een gedeelde verantwoor-
delijkheid: werknemers staan in voor hun eigen 
welzijn, maar ook werkgevers met deze zeven on-
derdelen.  

1. CULTUUR EN WAARDEN
Daar begint het mee. Mensen kiezen hun werkge-
ver op basis van wat de missie en waarden van de 
werkgever voor hen kunnen betekenen. “Een cru-
ciaal element in je employer branding”, stelt Ann 
De Bisschop in haar boek. Mensen willen hun tijd 
besteden aan dingen die ze zelf zinvol vinden.

2. AUTONOMIE, BETROKKENHEID & 
COMPETENTIE
Ook wel het ABC van werkgeluk genoemd.  Bij 
autonomie gaat het om het gevoel van vrijheid en 
zelfbeschikking in een organisatie. Bij betrokken-

heid om ergens deel van uit te maken en bij com-
petentie telt het gevoel om zelf iets succesvols 
te kunnen verwezenlijken. ABC is essentieel voor 
jouw welbevinden op kantoor.

3. GROEIKANSEN
Welke groei- en opleidingskansen biedt je werkge-
ver je? Hoe investeert hij of zij in jouw competen-
ties? “Veel meer dan over kennis gaat het vandaag 
over de vaardigheden om jezelf te blijven ontwik-
kelen.” 

4. MENTALE BALANS
Hierbij horen de omstandigheden van de (tele)
werkplek. En tegelijk bewaakt de baas mee de 
privé-werkbalans van de medewerker met onder 
meer dosering in vergaderingen, een e-mailpolicy 
en breinrust.

5. FYSIEKE GEZONDHEID
Werkgevers werken op een gestructureerde en ge-
paste manier aan de gezondheid en fitheid van hun 
medewerkers. Zij worden aangespoord om te be-
wegen en te pauzeren. En kunnen bijvoorbeeld re-
kenen op ergonomisch meubilair of (lease)fietsen.

6. SOCIAAL CONTACT
Het gevoel ergens bij te horen, is een belangrijke 
smaakmaker van werk. Bedrijven laten het werkge-
luk groeien als ze hun medewerkers de kans ge-
ven om hun gemeenschappelijke band regelmatig 
te ervaren of als ze hun successen vieren. “Spreek 
binnen je organisatie over wij en ons, in plaats van 
ik, jullie en het bestuur”, raadt De Bisschop werk-
gevers aan. 

7. DE JUISTE LEIDERS
Die leider hoeft geen expert te zijn. “Er is veel kans 
dat je een deskundige betweter leidinggevende 
maakt, en dat die zijn vroegere baan niet kan los-
laten.” Veel meer dan om menselijke vaardigheden 
gaat leiderschap vandaag om mensen aligneren, 
motiveren en inspireren. Of zoals Barack Obama 
ooit zei: ‘je moet blij zijn dat er mensen in je team 
zitten die slimmer zijn dan jij.’  (WiVi)

CHECKLIST

Is jouw werkgever 
bekommerd om
jouw welzijn? Niet de cijfers, eigenlijk ook niet 

de klanten, maar gezonde en 
gelukkige medewerkers zijn het 

belangrijkste kapitaal voor 
een organisatie. 
Dat is de basisstelling van 
Ann De Bisschop in haar 
boek ‘Wellbeing = winst’. 
Met deze zeven pijlers of 
checks voor een proactief 
wellbeingbeleid.



INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online.
VRAGEN? Contacteer Johannes Coulembier op +32 9 242 54 56.

Product Manager
Elektrotechnisch expert die opportuniteiten detecteert & projecten faciliteert 

Je functie: • Je werkt je grondig in het marktsegment en het 
productengamma van Helia in. Op basis hiervan toon je een stevig 
inzicht in de positionering en segmentering van de verschillende 
producten. Door in de markt te staan, detecteer je nieuwe 
opportuniteiten en verwerf je inzicht in (nieuwe) toepassingen, 
klantenbehoeften, marktontwikkelingen en productinnovaties 
• Je passie voor producten en innovatieve oplossingen breng je 
met enthousiasme over op alle betrokken partijen. Zowel intern als 
extern voel je weinig drempels om te overleggen en te commu-
niceren. Je doet dit onderbouwd, gedreven en professioneel • Je 
ondersteunt zowel collega’s als klanten en neemt een voortrek-
kersrol op in het opzetten en het uitrollen van projecten. Een 
gestructureerde aanpak en nauwgezette opvolging bepalen je 
projectmethodiek en leiden naar gedragen en gedeelde successen. 

Je profiel: • Je kan een bachelordiploma (bij voorkeur binnen 
Elektrotechniek) en een eerste werkervaring voorleggen. Project-
ervaring in productontwikkeling kan zeker een troef zijn • Je laat je 
kennen als een resultaatgedreven teamplayer die zich baseert op 
gedegen analyses • Excellente persoonlijke vaardigheden stellen 
je in staat om sterke partnerships te ontwikkelen. Je kan je vlot 
uitdrukken en communiceren in het Engels, het Nederlands en 
het Frans.

Aanbod: • Een boeiende en uitdagende functie in een interna-
tionale maar familiale onderneming, waarbij je de kans krijgt om 
te werken in een innoverend bedrijf met een marktleiderspositie 
en een heel uitgebreid productengamma • Een competitief 
salarispakket met extralegale voordelen.

HELIA (www.helia-elektro.be) maakt 
deel uit van de Duitse KAISER-groep 
en is gespecialiseerd in de productie 
en verkoop van kunststofbehuizingen 
voor elektrische toepassingen. De 
Belgische zetel is gevestigd in 
Bornem en telt ongeveer 35 mede-
werkers. Het ruime gamma aan 
HELIA-producten wordt op de 
Belgische markt verdeeld via de 
elektrogroothandel en kan rekenen 
op een sterke reputatie. Innovatie, 
een duidelijke visie en structuur, en 
een performante commerciële aan-
pak zorgen voor een rendabele groei.
In het kader van de groei zoeken we 
op dit moment een gedreven (m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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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

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

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

Om de doorgedreven dienstverlening verder uit te bouwen, willen we de organisatie versterken met een:

•  Je werkt in een tandemfunctie met de Account Manager van de regio. 
• Tijdens een grondige inwerkperiode wordt je technische expertise verder ontwikkeld en ligt de focus op 

de technisch-ondersteunende taken. Je helpt mee met proeven bij de klanten en je wordt betrokken in 
het verlenen van technisch advies.

• Je bezoekt zelfstandig betoncentrales, betonfabrieken en diverse werven.
• In functie van je kennis en expertise van hulpstoffen benader je de bestaande klantenrelaties ook meer 

en meer vanuit een commercieel oogpunt en bouw je je eigen netwerk gestaag verder uit.
• Door je correct en professioneel advies en servicegerichte instelling, bouw je een vertrouwensrelatie op 

en word je het vaste aanspreekpunt voor je klanten.
• Op termijn focus je meer op de commerciële ontwikkeling van de Luikse regio.
• Je werkt intensief samen met de commerciële binnendienst, de R&D-afdeling en de Account Manager 

van de regio, aan wie je rapporteert.

Demula is gevestigd in Laarne en sinds 1981 actief in 
de sector van de bouwchemische specialiteiten. Demula 
verdeelt en produceert hulpstoffen voor beton en mortel, 
krimparme mortels en andere bouwspecialiteiten. Via 
een bewuste benadering van de markt en een continu 
streven naar professionalisering heeft het bedrijf zich in de 
top van de markt gepositioneerd. De kracht van Demula 
bestaat uit een zeer ruim assortiment, de technologische 
ondersteuning en een internationaal uitgebouwde 
verankering.

COMMERCIEEL-TECHNISCH ADVISEUR  
Antwerpen, Brabant en Limburg
(ref. 2020/1985)



Trevion nv - Dulle-Grietlaan 17/17 - 9050 Gentbrugge - www.trevion.be

Trevion, is een lokale, duurzame energieleverancier met een Greenpeace score van 20/20. Trevion richt 
zich zowel op de milieubewuste B2C als B2B markt. Trevion is een jong, dynamisch bedrijf in volle groei en 
maakt deel uit van de Trevi-groep.

ACCOUNTMANAGER B2B ENERGIEMARKT
Met behulp van jouw kennis van de energiemarkt en ervaring in verkoop, werk je mee aan de uitbouw 
van de producten en processen van Trevion. Je wordt verantwoordelijk voor de b2b-verkoop van groene 
elektriciteit en aardgas. Hierbij ga je op zoek naar nieuwe opportuniteiten en klanten maar sta je ook 
in voor een duurzaam klantenbeheer. Je krijgt ook de kans om het voortouw te nemen in het verder 
uitwerken van de interne processen. Tot slot verzorg je een tijdige rapportage en communicatie naar 
overheidsorganen, zoals: VREG, CREG en CWAPE.

Profiel: economisch gerelateerd bachelor diploma, met min. 5 jaar saleservaring - affiniteit met de 
energiesector is een pluspunt - houdt van verantwoordelijkheid en werkt nauwkeurig - neus voor 
opportuniteiten en sterk in analyse - je kan goed overweg met het courante Office pakket (Excel) - kennis 
Frans is een pluspunt.

Interesse in deze vacature? 
Solliciteer dan via onze website www.trevi-env.com

INTERNE PREVENTIECONSULENT
Deeltijds (30,4/38) – B1-B3 – voor directe indiensttreding en aanleggen van een werfreserve
Als interne preventieconsulent sta je in voor de ontwikkeling, programmering, uitvoering 
en de evaluatie van het welzijnsbeleid. Je takenpakket is zeer uiteenlopend. ■  De pre-
ventieadviseur begeleidt en adviseert in de implementatie van preventie en bescherming 
op het werk. ■  Je werkt nauw samen met en je bent het eerste aanspreekpunt voor de 
interne preventieadviseur (IPBW) die via Igean is aangesteld. ■  Je voert in overleg met de 
interne preventieadviseur de taken en opdrachten uit die eigen zijn aan de functie van 
intern preventieadviseur arbeidsveiligheid. ■  Je neemt deel aan de vergaderingen van 
het Comité ter Preventie en Bescherming op het werk.
Solliciteren kan tot en met 27 juli 2020.

Surf naar www.zwijndrecht.be/vacatures voor de aanwervingsvoorwaarden, 
selectieprocedure, uitgebreide taakomschrijving en de functievereisten.

Meer informatie: personeelsdienst@zwijndrecht.be 

Wij bieden voor deze functie: ■ Een goede werk-privébalans: glijtijden, een voorde-
lige verlofregeling (voltijds: 35 dagen vakantieverlof en 14 betaalde feestdagen 
per jaar), mogelijkheid tot thuiswerk. ■ Bovenop je loon: hospitalisatieverzekering, 
maaltijdcheques, fietsvergoeding en terugbetaling abonnementskosten openbaar 
vervoer.  Bij de bereke ning van je salaris kunnen we rekening houden met je 
anciënniteit uit de openbare sector, de privésector of als zelfstandige. ■ Een afwisselende 
job in een dynamische werkomgeving die opleiding en ontwikkeling stimuleert.

Gemeente en OCMW Zwijndrecht organiseren 
een selectie voor: 

www.zwijndrecht.be/vacatures 

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de 
VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in 
het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg
Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas.
Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij 
momenteel volgende openstaande vacatures (m/v):

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a, 9340 Lede • www.pcariadne.be

PLAATS VAN
TEWERKSTELLING:
PC Ariadne 
Reymeersstreet 13a,
9340 Lede 

INTERESSE? 
Verstuur je sollicitatiebrief 
en cv per voorkeur
via mail naar
jobs@pcariadne.be.

BELEIDSMEDE WERKER KWALITEITSZORG
(100%)

Functie: Je werkt voltijds als beleidsmedewerker kwaliteitszorg 
binnen het psychiatrische ziekenhuis. Als stafmedewerker werk je 
nauw samen met de kwaliteitscoördinator bij de uitbouw van het 
kwaliteits- en veiligheidsbeleid.

Wij bieden: een voltijds contract van 12 maanden (mogelijkheid tot 
verlenging).

Meer info: An Staels, directeur patiëntenzorg: 053/76 21 17

VERPLEEGKUNDIGE
(voltijds / deeltijds)

Functie: Je werkt voltijds of deeltijds als verpleegkundige op de 
afdeling ouderenzorg of een afdeling voor personen met een 
psychotische kwetsbaarheid, een angst-of stemmingsstoornis of 
een afhankelijkheidsproblematiek. Je wordt ingezet in een wisselend 
ploegensysteem met vroeg-, laat-, nacht- en weekenddiensten.

Wij bieden: een contract van 6 maanden (mogelijkheid tot
verlenging).

Meer info: Erik Neirinckx, zorgmanager volwassenpsychiatrie: 
053/76 21 11

ZORGMANAGER VOLWASSENENZORG
(100%)
Functie: Je werkt voltijds als zorgmanager binnen de cluster 
volwassenenzorg in de trajecten angst- en stemmingsstoornissen, 
psychosezorg en alcohol- en medicatieafhankelijkheid. Je staat als 
leidinggevende mee in voor de uitbouw van de kwalitatieve en 
veilige zorg voor de cliënten.

Wij bieden: een contract van onbepaalde duur.

Meer info: An Staels, directeur patiëntenzorg: 053/76 21 17 

Voor al onze functies bieden wij:
• Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale 
professionele ontplooiing. • Een competitief loonpakket in een 
dynamische en gevarieerde werkomgeving.

experts in personeelsscreening

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

GOOSSENS bvba in OOSTKAMP is een 
4de generatiebedrijf gespecialiseerd in 
de productie en montage van keukens en 

kasten voor projectbouw en particuliere klanten. Een ultra moderne, geautomatiseerde 
fabricatie alsook ervaren mede werkers liggen aan de basis van een continue groei.
Ter opvolging zoeken wij een (m/v)

WERKVOORBEREIDER (ref. 105 808)

ba houttechnologie of gelijkwaardig • geautomatiseerde 
productie

De uitdaging: Je wordt verantwoordelijk voor de omzetting van de keukentekeningen 
naar de geautomatiseerde productie. Hiertoe vertaal je alle maten en parameters naar 
het keukenprogramma (Ardis) om vervolgens de link te leggen met de machinesturing 
(3Tech).

Profi el: • een goed inzicht in tekeningen en ontwerpen • hogere opleiding in houtbewer-
king/meubelmakerij • sterke interesse voor computergestuurde productie • de ambitie 
om autonoom de volledige productievoorbereiding te runnen • ervaring als tekenaar, 
werkvoorbereider of machinebedienaar is een pluspunt.

Aanbod: • een autonome job als spilfi guur tussen de tekenaars en de productie-
planning • een hypermodern machinepark • een gezond familiebedrijf in 

volle expansie • uitstekende loon- en arbeidsvoorwaarden.

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

Gemeente Kortenaken is op zoek  
naar geëngageerde medewerkers  

voor de volgende functies:

DESKUNDIGE BURGERZAKEN 
Voltijdse contractuele functie • graad B1 – B3
Als deskundige burgerzaken werk je onder en rapporteer je direct aan de algemeen 
directeur. Je leidt de dienst burgerzaken op een efficiënte manier en bent verantwoor-
delijk voor het beheer van dossiers burgerlijke stand en dossiers i.v.m. begraafplaat-
sen. Ook de voorbereiding en organisatie van verkiezingen behoren tot je takenpak-
ket. Je kan je medewerkers leiding geven, coachen en motiveren.

OMGEVINGSAMBTENAAR
Voltijdse* contractuele functie • graad B1 – B3
*waarvan 50% tewerkstelling in de gemeente Kortenaken en 50% in de gemeente Linter
Als omgevingsambtenaar ben je actief binnen de dienst ruimtelijke ordening en milieu. 
Je volgt de behandeling van stedenbouwkundige- en vergunningsdossiers van a  
tot z op en houdt toezicht op milieudossiers en -projecten. Je verstrekt de nodige 
informatie aan burgers omtrent hun dossier en laat je opmerken door je klant-
vriendelijke aanpak.

Voorwaarden: In het bezit zijn van een bachelordiploma • Voor deskundige burger-
zaken: Of in het bezit zijn van het einddiploma van een bestuursschool Of bachelor 
in de rechten, in de bestuurswetenschappen, in de politieke wetenschappen, in de 
sociale wetenschappen of de sociologie, in de economische wetenschappen of in de 
handelswetenschappen

Aanbod: Een boeiende job in een stabiele werkomgeving met een aantrekkelijk loon 
en bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, kilometervergoeding, 
hospitalisatieverzekering en aanvullend pensioen. Geslaagde kandidaten worden 
opgenomen in een wervingsreserve van maximum 3 jaar, maximaal verlengbaar met 
2 jaar.

Interesse? Tot en met maandag 3/8/2020 kan je online solliciteren via  
 https://ccselect.probisgroup.be/vacatures/ door jouw motivatiebrief en cv,  
een kopie van het gevraagde diploma en een uittreksel uit het strafregister  
(niet ouder dan 6 maanden) te bezorgen.

Bijkomende informatie kan je terugvinden op https://ccselect.probisgroup.be. 
Voor vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of 02 467 35 40.

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.

DE FUNCTIE COÖRDINATOR INTERNE ZAKEN
Fungeren als afdelingshoofd van de verschillende ondersteunende diensten (personeel, communicatie, 
ICT en bestuursadministratie), en instaan voor de optimale ondersteuning van de diverse afdelingen en 
diensten van de organisatie en van de algemeen directeur. • Leiding kunnen geven aan medewerkers, 
voeling hebben met personeelsbeleid en projectmatig kunnen werken. 

DE FUNCTIE DIENSTHOOFD ZORG- EN DOELGROEPENBELEID
Plannen, organiseren, coördineren en bijsturen van de dagelijkse werkzaamheden van het team en 
hierover rapporteren. • Leiding geven binnen de dienst zorg- en doelgroepenbeleid en rapporteren aan 
de coördinator burger en welzijn. • Inzetten op een verbetering van de kwaliteit van het leven van de 
kwetsbare groepen in de gemeente, door het coördineren van de uitbouw en ondersteuning van een 
doeltreffend lokaal sociaal beleid. 

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
Coördinator Interne Zaken: Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau A.
Diensthoofd Zorg- en Doelgroepenbeleid: Een professioneel gericht bachelordiploma, kennis van 
sociale wetgeving en affi niteit met kwetsbare doelgroepen. 

ONS AANBOD
Een uitdagende en boeiende job in een aangename werksfeer. • De ruimte om met het team ver-
nieuwende ideeën uit te werken en samen te zorgen voor de positieve uitstraling van onze gemeente. 
• Verloning met valorisatie van max.6 jaar relevante privé-anciënniteit (minimum brutomaandloon 
2.509.94 EUR.) • Maaltijdcheques (8 EUR), fi etsvergoeding, hospitalisatieverzekering, gunstige 
verlofregeling van 35 dagen per jaar. • Aanvullend pensioen bij contractuele aanstelling.

SOLLICITEREN: Kandidatuurstellingen moeten uiterlijk op 1 september 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). Duidelijk vermelden voor welke functie u solliciteert. 

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

Het Lokaal Bestuur
Kapelle-op-den-Bos gaat over tot

de aanwerving van één:

Leiding geven binnen de dienst zorg- en doelgroepenbeleid en rapporteren aan 
Inzetten op een verbetering van de kwaliteit van het leven van de 

kwetsbare groepen in de gemeente, door het coördineren van de uitbouw en ondersteuning van een 

(Uittreksel uit het 
De burgerlijke en politieke rechten 

Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de 
Slagen voor de 

 Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau A.
 Een professioneel gericht bachelordiploma, kennis van 

www.kapelle-op-den-bos.be

(B1-B3 – CONTRACTUEEL – ONBEPAALDE DUUR - 38/38) 
DIENSTHOOFD ZORG- EN DOELGROEPENBELEID

A1A-A3A - STATUTAIR - 38/38 
COÖRDINATOR INTERNE ZAKEN

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



SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

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

Om de doorgedreven dienstverlening verder uit te bouwen, willen we de organisatie versterken met een:

•  Je werkt in een tandemfunctie met de Account Manager van de regio. 
• Tijdens een grondige inwerkperiode wordt je technische expertise verder ontwikkeld en ligt de focus op 

de technisch-ondersteunende taken. Je helpt mee met proeven bij de klanten en je wordt betrokken in 
het verlenen van technisch advies.

• Je bezoekt zelfstandig betoncentrales, betonfabrieken en diverse werven.
• In functie van je kennis en expertise van hulpstoffen benader je de bestaande klantenrelaties ook meer 

en meer vanuit een commercieel oogpunt en bouw je je eigen netwerk gestaag verder uit.
• Door je correct en professioneel advies en servicegerichte instelling, bouw je een vertrouwensrelatie op 

en word je het vaste aanspreekpunt voor je klanten.
• Op termijn focus je meer op de commerciële ontwikkeling van de Luikse regio.
• Je werkt intensief samen met de commerciële binnendienst, de R&D-afdeling en de Account Manager 

van de regio, aan wie je rapporteert.

Demula is gevestigd in Laarne en sinds 1981 actief in 
de sector van de bouwchemische specialiteiten. Demula 
verdeelt en produceert hulpstoffen voor beton en mortel, 
krimparme mortels en andere bouwspecialiteiten. Via 
een bewuste benadering van de markt en een continu 
streven naar professionalisering heeft het bedrijf zich in de 
top van de markt gepositioneerd. De kracht van Demula 
bestaat uit een zeer ruim assortiment, de technologische 
ondersteuning en een internationaal uitgebouwde 
verankering.

COMMERCIEEL-TECHNISCH ADVISEUR  
Antwerpen, Brabant en Limburg
(ref. 2020/1985)

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 

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

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?

Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

www.asap.be/nl/jobs/bouw

CHECK:
Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

Zin in een 
TOPJOB IN DE BOUW?

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!



PRODUCTIEMANAGER
Machinebouw (ref. 50 404)

De uitdaging: Na een grondige introductie neemt u de leiding over alle productiefacetten: 
• zoeken naar nieuwe leveranciers • analyse van nieuwe orders • productieplanning • werk-
instructies voor de technische medewerkers in het atelier (+20 wkn) • afspraken met leve-
ranciers en afroep van bestellingen • opvolging van de uitbesteding bij onderaannemers
• opstellen dossiers ivm machinenormeringen • praktische uitwerking van het beleid inzake
veiligheid en gezondheid • ontvangst van internationale klanten. Hiertoe werkt u nauw 
amen met de familiale bedrijfsleiding die instaan voor de technische innovaties en R&D, de 
logistiek, het algemeen en klantenrelatiebeheer.

Profi el: • leidinggevend ingenieur • relevante ervaring in maatwerkproductie, bij voorkeur 
machinebouw • KMO-spirit • meertalig: N, F, E – noties Duits.

Aanbod: • een brede managementfunctie • een nichebedrijf gespecialiseerd in tech-
nisch maatwerk • een moderne werkomgeving (nieuwbouw) • een ongedwongen 

familiale werksfeer • een solide onderneming met een unieke knowhow
• een aantrekkelijk remuneratiepakket (te bespreken) + representatieve

bedrijfswagen.

LACO MACHINERY nv, gevestigd in KUURNE, 
is een gespecialiseerd machineconstructeur van 
hoogkwalitatieve strijkmachines voor professionele 
toepassingen. Als O.E.M.-fabrikant zijn wij ook 
wereldwijd actief via een dealernetwerk in de wasserij- 
en hotelsector. Ter opvolging 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 

INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online.
VRAGEN? Contacteer Johannes Coulembier op +32 9 242 54 56.

Product Manager
Elektrotechnisch expert die opportuniteiten detecteert & projecten faciliteert 

Je functie: • Je werkt je grondig in het marktsegment en het 
productengamma van Helia in. Op basis hiervan toon je een stevig 
inzicht in de positionering en segmentering van de verschillende 
producten. Door in de markt te staan, detecteer je nieuwe 
opportuniteiten en verwerf je inzicht in (nieuwe) toepassingen, 
klantenbehoeften, marktontwikkelingen en productinnovaties 
• Je passie voor producten en innovatieve oplossingen breng je 
met enthousiasme over op alle betrokken partijen. Zowel intern als 
extern voel je weinig drempels om te overleggen en te commu-
niceren. Je doet dit onderbouwd, gedreven en professioneel • Je 
ondersteunt zowel collega’s als klanten en neemt een voortrek-
kersrol op in het opzetten en het uitrollen van projecten. Een 
gestructureerde aanpak en nauwgezette opvolging bepalen je 
projectmethodiek en leiden naar gedragen en gedeelde successen. 

Je profiel: • Je kan een bachelordiploma (bij voorkeur binnen 
Elektrotechniek) en een eerste werkervaring voorleggen. Project-
ervaring in productontwikkeling kan zeker een troef zijn • Je laat je 
kennen als een resultaatgedreven teamplayer die zich baseert op 
gedegen analyses • Excellente persoonlijke vaardigheden stellen 
je in staat om sterke partnerships te ontwikkelen. Je kan je vlot 
uitdrukken en communiceren in het Engels, het Nederlands en 
het Frans.

Aanbod: • Een boeiende en uitdagende functie in een interna-
tionale maar familiale onderneming, waarbij je de kans krijgt om 
te werken in een innoverend bedrijf met een marktleiderspositie 
en een heel uitgebreid productengamma • Een competitief 
salarispakket met extralegale voordelen.

HELIA (www.helia-elektro.be) maakt 
deel uit van de Duitse KAISER-groep 
en is gespecialiseerd in de productie 
en verkoop van kunststofbehuizingen 
voor elektrische toepassingen. De 
Belgische zetel is gevestigd in 
Bornem en telt ongeveer 35 mede-
werkers. Het ruime gamma aan 
HELIA-producten wordt op de 
Belgische markt verdeeld via de 
elektrogroothandel en kan rekenen 
op een sterke reputatie. Innovatie, 
een duidelijke visie en structuur, en 
een performante commerciële aan-
pak zorgen voor een rendabele groei.
In het kader van de groei zoeken we 
op dit moment een gedreven (m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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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 

Jobat gaat dit najaar voluit 
voor zes virtuele jobbeurzen
Covid-19 zorgt voor een snelle digitalisering van het bedrijfsleven, en daar horen ook de zes virtuele jobbeurzen bij 
die Jobat dit najaar organiseert. Zit de toekomst in een combi van ‘echte’ en virtuele jobbeurzen?

“We geloven nog altijd in de kracht van echt face-to- 
face contact tussen werkgevers en kandidaten. We 
kijken uit naar de dag dat we terug fysieke jobbeur-
zen mogen organiseren”, vertelt Maikel Van Geert, 
Product Manager Job Events bij Jobat. Maar tegelijk 
is het ook een kwestie, zo vervolgt hij, van future-proof 
te zijn met een digitale variant. “Ook daar geloven 
we hard in. Covid-19 heeft het gebruik van chat- en 
videotools voor rekrutering sneller doen inburgeren 
dan verwacht.” 
Eigen onderzoek bij 235 hr-professionals sterkt hen 
alvast. Daaruit blijkt dat 1 op 4 hr-professionals inte-
resse heeft in virtuele jobbeurzen. Bij grote bedrijven 
was dat zelfs 1 op 2.

REGIONAAL
In totaal gaat het om zes jobevents van Jobat, het eer-
ste op 23 september en het zesde op 3 december. “Vijf 
regionale events en onze nationale Job Fair van 8 ok-
tober”, aldus Van Geert. “Een virtuele versie van onze 
voormalige fysieke events, met nog altijd een sterke 
focus op werken in eigen streek.”
Concreet creëert Jobat telkens een specifiek 
jobbeurs-portaal met een ‘virtuele stand’ voor werkge-
vers. Een landingspagina in eigen look & feel waarop 
ze vacatures en filmpjes kunnen toevoegen. Kandi-
daten kunnen er live chatten of video meeten met de 
recruiters van het betreffende bedrijf, en er ook sollici-
teren op de openstaande vacatures. 

Zit de toekomst in een combinatie van ‘echte’ jobbeur-
zen en virtuele? Van Geert denkt eraan. “Fysieke events 
op onze toplocaties, zeer gerichte events op virtuele 
basis. Dat zou mogelijk een ideale mix zijn.”  (WiVi)



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

Woonzorgnetwerk Spirit v.z.w. 

Woonzorgnetwerk Spirit is een 
groep van drie woonzorgcentra, m.n. 
Woonzorgcentrum Avondrust in 
Varsenare, het Woonzorgcentrum 
Sint-Godelieve in Gistel, en het Woonzorgcentrum Regina Coeli in Sint-Andries. Met een grote 
ploeg van gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers begeleiden en ondersteunen we meer 
dan 350 bewoners in verschillende woonvormen en dagopvang.  Het Woonzorgnetwerk Spirit 
neemt haar opdracht op vanuit een christelijke mens- en maatschappijvisie.

wenst aan te werven voor het Woonzorgcentrum Regina Coeli
Koning Leopold III-laan 4, 8200 Sint-Andries

 
Campusdirecteur (m/v) 

Het Woonzorgcentrum Regina Coeli (www.reginacoeli.be) neemt de zorg op voor ouderen met 
een uitgebreide zorgvraag en richt zich specifiek op bewoners en zorgvragers met dementie 
en jongdementie. Kleinschaligheid en normalisatie zijn leidende principes in het aanbod. Zorg- 
innovatie is er op gericht zorgvragers zo lang als mogelijk de regie over het eigen leven te laten 
behouden.

De campusdirecteur maakt deel uit van het directieteam van het Woonzorgnetwerk Spirit. Zij/
hij rapporteert aan de algemeen directeur en geeft leiding aan de verantwoordelijken van het 
woonzorgcentrum.

Profiel:
o Masteropleiding menswetenschappen o Kennis en ervaring met dienstverlening aan perso-
nen met een hulpvraag met inclusie, inspraak en zelfregie als specifieke aandachtspunten o Peo-
ple manager, ervaring op vlak van leidinggeven, coachen en inspirerend leiderschap o Gericht op  
zorginnovatie en netwerking o Loyaal, integer, sterk gemotiveerd en stressbestendig

Wat bieden wij aan:
o Een aangepast verloningspakket, aangevuld met extralegale voordelen o Een uitdagende job 
binnen een ambitieus woonzorgcentrum en -netwerk

Bij interesse, neem a.u.b. voor 30 augustus 2020 contact op  
met de directeur, Luc De Jonghe, via het hoger vermelde adres of  
via het e-mail adres luc.de.jonghe@wznspirit.be 

. 
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 zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering. 

 

 
 

 
 

 

 
 

sta je garant voor een stipte en deskundige zorgverlening, rekening houdend met 
 

 

 
 

 

 
 

 

g e t  i n !
Check de volledige vacature op 
onze website jobs.sirris.be

Op zoek naar Business 
Development 

Engineers voor de regio 
West-Vlaanderen

Heb je interesse in innovatie 
en ondernemerschap? 

Wil je bedrijven begeleiden met 
digitale transformatie om hen 

toekomstbestendig te maken? 

Als business development engineer 
bij Sirris draag je bij aan het 
provinciaal relanceplan van 

POM West-Vlaanderen.

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 onderhoudselektriciens • 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



Gemeente Kortenaken is op zoek  
naar geëngageerde medewerkers  

voor de volgende functies:

DESKUNDIGE BURGERZAKEN 
Voltijdse contractuele functie • graad B1 – B3
Als deskundige burgerzaken werk je onder en rapporteer je direct aan de algemeen 
directeur. Je leidt de dienst burgerzaken op een efficiënte manier en bent verantwoor-
delijk voor het beheer van dossiers burgerlijke stand en dossiers i.v.m. begraafplaat-
sen. Ook de voorbereiding en organisatie van verkiezingen behoren tot je takenpak-
ket. Je kan je medewerkers leiding geven, coachen en motiveren.

OMGEVINGSAMBTENAAR
Voltijdse* contractuele functie • graad B1 – B3
*waarvan 50% tewerkstelling in de gemeente Kortenaken en 50% in de gemeente Linter
Als omgevingsambtenaar ben je actief binnen de dienst ruimtelijke ordening en milieu. 
Je volgt de behandeling van stedenbouwkundige- en vergunningsdossiers van a  
tot z op en houdt toezicht op milieudossiers en -projecten. Je verstrekt de nodige 
informatie aan burgers omtrent hun dossier en laat je opmerken door je klant-
vriendelijke aanpak.

Voorwaarden: In het bezit zijn van een bachelordiploma • Voor deskundige burger-
zaken: Of in het bezit zijn van het einddiploma van een bestuursschool Of bachelor 
in de rechten, in de bestuurswetenschappen, in de politieke wetenschappen, in de 
sociale wetenschappen of de sociologie, in de economische wetenschappen of in de 
handelswetenschappen

Aanbod: Een boeiende job in een stabiele werkomgeving met een aantrekkelijk loon 
en bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, kilometervergoeding, 
hospitalisatieverzekering en aanvullend pensioen. Geslaagde kandidaten worden 
opgenomen in een wervingsreserve van maximum 3 jaar, maximaal verlengbaar met 
2 jaar.

Interesse? Tot en met maandag 3/8/2020 kan je online solliciteren via  
 https://ccselect.probisgroup.be/vacatures/ door jouw motivatiebrief en cv,  
een kopie van het gevraagde diploma en een uittreksel uit het strafregister  
(niet ouder dan 6 maanden) te bezorgen.

Bijkomende informatie kan je terugvinden op https://ccselect.probisgroup.be. 
Voor vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of 02 467 35 40.

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

SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

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

Om de doorgedreven dienstverlening verder uit te bouwen, willen we de organisatie versterken met een:

•  Je werkt in een tandemfunctie met de Account Manager van de regio. 
• Tijdens een grondige inwerkperiode wordt je technische expertise verder ontwikkeld en ligt de focus op 

de technisch-ondersteunende taken. Je helpt mee met proeven bij de klanten en je wordt betrokken in 
het verlenen van technisch advies.

• Je bezoekt zelfstandig betoncentrales, betonfabrieken en diverse werven.
• In functie van je kennis en expertise van hulpstoffen benader je de bestaande klantenrelaties ook meer 

en meer vanuit een commercieel oogpunt en bouw je je eigen netwerk gestaag verder uit.
• Door je correct en professioneel advies en servicegerichte instelling, bouw je een vertrouwensrelatie op 

en word je het vaste aanspreekpunt voor je klanten.
• Op termijn focus je meer op de commerciële ontwikkeling van de Luikse regio.
• Je werkt intensief samen met de commerciële binnendienst, de R&D-afdeling en de Account Manager 

van de regio, aan wie je rapporteert.

Demula is gevestigd in Laarne en sinds 1981 actief in 
de sector van de bouwchemische specialiteiten. Demula 
verdeelt en produceert hulpstoffen voor beton en mortel, 
krimparme mortels en andere bouwspecialiteiten. Via 
een bewuste benadering van de markt en een continu 
streven naar professionalisering heeft het bedrijf zich in de 
top van de markt gepositioneerd. De kracht van Demula 
bestaat uit een zeer ruim assortiment, de technologische 
ondersteuning en een internationaal uitgebouwde 
verankering.

COMMERCIEEL-TECHNISCH ADVISEUR  
Antwerpen, Brabant en Limburg
(ref. 2020/1985)

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

 
Interesse?
- Stuur dan snel jouw motivatiebrief met cv en een kopie van je diploma t.a.v. College 

van burgemeester en schepenen, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken of mail alles naar 
personeelsdienst@lanaken.be.

- Jouw reactie moet ons bereiken vóór 22 juli 2020.
- Geldige kandidaturen worden uitgenodigd voor een aanwervingsexamen.
-    Meer informatie: personeelsdienst@lanaken.be of 089 730 746. 

Deskundige Leefomgeving
voltijds • contract onbepaalde duur

Functie: • Je voert projectmatige dossiers uit die kaderen binnen het meerjarenplan en het  
klimaatactieplan (bv. de tuincoach, educatief groen, repaircafé, energie-audits, actieplan 
hemelwater, natuurbeleidsplannen, …). • Je bent mee verantwoordelijk voor vergunnings- 
en handhavingsdossiers rond milieu. • Je bent het aanspreekpunt binnen de gemeente 
voor de opvolging van limburg.net en dierenwelzijn. • Je adviseert burgers aan het loket 
over allerhande vragen omtrent milieu en duurzaamheid. • Samen met je team adviseer je 
collega’s en het politieke bestuur over het milieu- en duurzaamheidsbeleid.

Profiel:  •  Je beschikt over een bachelordiploma in één van de volgende studierichtingen: 
milieu- en natuurwetenschappen, milieu- en duurzaamheidsmanagement, agro- en 
biotechnologie, chemie of gelijkwaardig.  •  Je kan gestructureerd werken en overzicht 
behouden in diversiteit van thema’s.   •  Je bent communicatief sterk, zowel naar collega’s 
als naar externen en je kan een complexe boodschap in mensentaal brengen.  •  Je bent 
creatief, maar ook administratief punctueel.  •  Je bent een teamspeler, die altijd het 
grotere geheel in gedachten houdt. •  Je bent een loyale en open persoon met veel 
verantwoordelijkheidsgevoel.  •  Je blijft kalm onder hoge werkdruk en kan zelfstandig je plan 
trekken.

Aanbod: • Een aanstelling met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in een stabiele 
werkomgeving. • Een verloning volgens barema B1-B3 (min. €2.460 - max. €4.146 bruto), 
aangevuld met maaltijdcheques en een gratis hospitalisatieverzekering. • Een afwisselende 
job met veel sociale contacten in een gedreven team.



ONDERHOUDSTECHNIEKER(S)
STORINGSTECHNIEKER(S) IN PLOEGEN / REVISIETECHNIEKER(S) IN DAGDIENST

   TAKEN

• Uitvoeren van correctief of preventief onderhoud aan machines
• Analyse en oplossen van technische problemen
• Je werkt zowel in team als zelfstandig en ontvangt 

werkorders van je directe leidinggevende of via dringende 
meldingen uit productie.

• Toepassen van voorschriften over veiligheid, milieu, orde, 
netheid en kwaliteit.

  

   PROFIEL

• Algemene technische opleiding/gelijkwaardig door ervaring
• Flexibel/ploegen
• Oplossingsgericht
• Breed inzetbaar
• Kennis lassen, hydraulica, pneumatica
• Kennis Siemens S5/S7 PLC

DIRESCO nv is een innovatief groeibedrijf dat grote platen in kwartscomposiet produceert en wereldwijd verdeelt. Kwartscomposiet 
is samengesteld uit kwartsgranulaten, hars en pigmenten. Alle natuurlijke producten worden via een uniek procedé van persen, 
bakken en oppervlaktebehandeling gebonden tot een oersterk materiaal dat beter is dan natuursteen. Wat DIRESCO uniek maakt, 
is dat we in ons productieproces enkel harsen gebruiken die UV-bestendig en biologisch zijn. De producten zijn hierdoor binnen en 
buiten toepasbaar. Ze zijn verder krasbestendig, vloeistofresistent en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren waaronder Belgisch blauwe 
hardsteen – Belgian Blue. DIRESCO is marktleider in de Benelux en daarnaast wordt 50% geëxporteerd, van Amerika tot Australië.
Om onze activiteiten in de productie nog verder uit te breiden, zijn we momenteel op zoek naar:

GEPRIKKELD DOOR DEZE VACATURE? Aarzel dan niet en stuur vandaag nog je motivatiebrief en CV naar eddy.vos@diresco.be.
Bekijk de uitgebreide functiebeschrijvingen en -profielen op www.diresco.be/nl/vacatures/onderhoudstechnieker

   AANBOD Financieel gezond 
bedrijf

State-of-the-art 
eindproduct

Ruimte voor 
initiatief

Coaching & training 
on the job

Competitief 
salaris

De Wiekslag vzw is een 
organisatie binnen de 

bijzondere jeugdbijstand.

Meer informatie, 
functiebeschrijving, 

functieprofiel en 
sollicitatieadres vind je op

www.dewiekslag.be onder 
de rubriek vacatures.

De Wiekslag vzw wil haar 
directieteam uitbreiden 
en zoekt een:

DIRECTEUR HULPVERLENING (M/V)
(verantwoordelijke inhoudelijke werking en personeel)

- Jobtime: 80-100%

- Openstaande betrekking

- Indiensttreding: te bepalen in onderling overleg 

- Standplaats: Alken

GESCHOOLD ARBEIDER
(RIOLERING, BESTRATING EN/OF BOUWWERKEN)
open vacature + aanleg wervingsreserve - voltijds - contractueel - niveau D1-D3 

ONDERHOUDSMEDEWERK(ST)ER
aanleg wervingsreserve - contractueel - niveau E1-E3 

DESKUNDIGE FINANCIËLE DIENST
aanleg wervingsreserve - contractueel - niveau B1-B3 

MAATSCHAPPELIJK WERKER
ALGEMENE DIENSTVERLENING
aanleg wervingsreserve - contractueel - niveau B1-B3

Gemeente en OCMW Wellen organiseren selectieprocedures voor de volgende functies:

OCMW WELLEN

AANBOD (alle functies): Verloning volgens barema. Relevante beroepservaring uit privé-
sector wordt in aanmerking genomen tot een maximum van 10 jaar. Bijkomende 
voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en aantrekkelijke 
verlofregeling

INTERESSE: solliciteren kan tot 26.07.2020

MEER INFO? Download de uitgebreide functiebeschrijvingen en -profielen op                    
www.wellen.be of contacteer Fabienne Proesmans van de personeelsdienst (012 67 07 16 -   
fabienne.proesmans@wellen.be).

Sterke jeugddienst zoekt 
STRAFFE MEDEWERKER 

voor Sint-Truiden en Hasselt

P-interior uit peer zoekt 

GEMOTIVEERDE 
VAKANTIEWERKERS VOOR 

AFWERKING BOUW
Direkte omgeving Peer 
Voor maanden juli augustus september 
Liefst in bezit van rijbewijs 

Kontakt persoon:
Peter Festen 0471 08 69 25
Email peterfesten@hotmail.com

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

De snelste weg 
naar een job in  
de publieke of 

non-profit sector.

Wat vindt de jobkandidaat
belangrijk in post-Covid-19?
Aanwerving van sollicitanten in het post-Covid-19 tijdperk zal meer gericht zijn op autonomie
en flexibiliteit. Maar ook sollicitanten stellen hun verwachtingen bij.

De coronacrisis verplichtte veel bedrijven om zich 
aan te passen. En die nieuwe manier van werken 
brengt ook nieuwe arbeidsnormen en verwach-
tingen naar kandidaten met zich mee. “De manier 
waarop bedrijven de crisis hebben beheerd en 
overleefd, zal nu een belangrijke rol spelen bij de 
keuze van een sollicitant”, oppert Thibaud Adès, 
managing director van wervingsbureau Page-
Group België, Luxemburg en Zweden. “Bedrijven 
zullen veel belang hechten aan het aanpassings-
vermogen en de autonomie van de sollicitant.”

VAARWEL LUCHTIGHEID
Terwijl de aanwervingscriteria van bedrijven evo-
lueren, zal op zijn of haar beurt ook de sollicitant 
de verwachtingen bijstellen. Zo wordt de manier 
waarop een bedrijf omging met de coronacrisis 
nu een belangrijk criterium voor jobkandidaten.
Voor de sollicitant zullen de stabiliteit van het
bedrijf en de mate van bestand zijn tijdens de
coronacrisis, bepalende factoren zijn in zijn keu-
ze. “Deze crisis is catastrofaal geweest voor som-
mige bedrijven, die hun inkomsten sterk hebben 
zien dalen of zelfs wegvallen”, stelt Thibaud Adès. 
Vroeger merkte hij een bepaalde luchtigheid op 
in de keuze voor een werkgever. “Maar vanaf nu 
zal de financiële en structurele betrouwbaarheid 

van het bedrijf waarvoor de sollicitant zich kandi-
daat stelt, een van de sleutelelementen zijn. Dit 
zal nog een paar maanden zo blijven.”

VERGRIJZEND MANAGEMENT
Ook de manier waarop het bedrijf met de situatie 
omging, en zijn zorg voor de medewerkers wordt 
belangrijker voor de sollicitant. Net als het hele 
beleid inzake telewerken, wat een essentieel en 
fundamenteel element zal zijn dat de werkgevers 

definitief zullen moeten integreren. “De kloof tus-
sen bedrijven met een vergrijzend management 
- waar je op kantoor aanwezig moet zijn, waar 
de werkgever zijn werknemers controleert - en 
anderzijds een modern management, waar je je 
werknemers vertrouwt en samen afspreekt wat 
er gedaan moet worden, wel die kloof zal steeds 
groter worden”, legt Adès uit. “Steeds meer solli-
citanten gaan nu dit onderscheid maken.”

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
SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

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

Om de doorgedreven dienstverlening verder uit te bouwen, willen we de organisatie versterken met een:

•  Je werkt in een tandemfunctie met de Account Manager van de regio. 
• Tijdens een grondige inwerkperiode wordt je technische expertise verder ontwikkeld en ligt de focus op 

de technisch-ondersteunende taken. Je helpt mee met proeven bij de klanten en je wordt betrokken in 
het verlenen van technisch advies.

• Je bezoekt zelfstandig betoncentrales, betonfabrieken en diverse werven.
• In functie van je kennis en expertise van hulpstoffen benader je de bestaande klantenrelaties ook meer 

en meer vanuit een commercieel oogpunt en bouw je je eigen netwerk gestaag verder uit.
• Door je correct en professioneel advies en servicegerichte instelling, bouw je een vertrouwensrelatie op 

en word je het vaste aanspreekpunt voor je klanten.
• Op termijn focus je meer op de commerciële ontwikkeling van de Luikse regio.
• Je werkt intensief samen met de commerciële binnendienst, de R&D-afdeling en de Account Manager 

van de regio, aan wie je rapporteert.

Demula is gevestigd in Laarne en sinds 1981 actief in 
de sector van de bouwchemische specialiteiten. Demula 
verdeelt en produceert hulpstoffen voor beton en mortel, 
krimparme mortels en andere bouwspecialiteiten. Via 
een bewuste benadering van de markt en een continu 
streven naar professionalisering heeft het bedrijf zich in de 
top van de markt gepositioneerd. De kracht van Demula 
bestaat uit een zeer ruim assortiment, de technologische 
ondersteuning en een internationaal uitgebouwde 
verankering.

COMMERCIEEL-TECHNISCH ADVISEUR  
Antwerpen, Brabant en Limburg
(ref. 2020/1985)

Vlaanderen is wereldkampioen in het sorteren en recycleren van afval. Toch blijven er nog tonnen 
huishoudelijk restafval over, maar daar weet ISVAG gelukkig slim weg mee! In onze afvalenergie centrale 
zetten we het om in grondstoffen en duurzame energie. Zo wekken we vandaag al stroom op voor meer
dan 25.000 gezinnen in de Antwerpse regio en wordt onze restwarmte gerecupereerd in een 
warmtenet. En onze ambities reiken nóg verder: in de nabije toekomst willen we een gloednieuwe 
afvalenergiecentrale in gebruik nemen die 190.000 ton afval kan verwerken.

Om deze duurzame toekomstplannen mee waar te maken, zijn we voor ons team op zoek naar nieuwe, 
energieke collega’s:

PROCESOPERATOR
ONDERHOUDSMECANICIEN

Je vindt de functiebeschrijvingen en alle info op 
www.isvag.be  vacatures
Wat bieden we? • Je komt terecht in een ambitieus, innovatief en verantwoord bedrijf dat niet bij de pakken 
blijft zitten. • Je krijgt echt de kans om mee over te gaan tot actie en een duurzame toekomst te waarborgen 
voor iedereen. • Open communicatie, doorgedreven aandacht voor veiligheid en oprechte fierheid over onze 
realisaties typeren onze werk vloer. • Om je een vliegende start te geven, investeren we sterk in jouw indivi-
duele oplei ding en training en dat zowel op technisch als persoonlijk vlak. • In ruil voor je inzet ontvang je een 
aantrekkelijk loon pakket, aangevuld met een mooi aantal vakantiedagen en interessante extralegale voordelen 
zoals maaltijd cheques, fietsplan en groeps-, hospitalisatie- en ambulante verzekering.

Voel jij je aangesproken? Kom het ISVAG-team versterken! Bezorg vandaag nog je cv en een kopie van je 
diploma. 

Nog vragen? Stel ze gerust aan Isabelle Verbist (03 877 28 55 - sollicitatie@isvag.be).

KIES VOOR  
EEN JOB VOL 

ENERGIE

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.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)



Werken voor Bierbeek: je talenten inzetten en 
elke dag het verschil maken voor de gemeente 
en haar inwoners!
In Bierbeek maken we werk van een modern 
personeelsbeleid en zorgen we voor een 
slagkrachtig personeelsbestand met ongeveer 
150 medewerkers, onderwijs incluis. In onze 
gemeente staan de ambtenaren ten dienste van 
de hele gemeente. Het is die betrokkenheid bij de 
lokale context, de wisselwerking met de inwoners, 
verenigingen, organisaties en de co-creatie met 
bestuurders die het beleid ten goede komt.

We vinden dat iedere inwoner recht heeft op een uitstekende dienstverlening die 
kwalitatief, klantgericht en toegankelijk is. We willen de komende jaren sterk inzetten 
op een dynamisch dienstverleningsconcept dat cruciaal is voor de realisatie van deze 
ambities. 

Wil je mee vorm geven aan het welzijn van alle Bierbekenaren  
en aan een duurzame ontwikkeling van onze mooie gemeente?

GEMEENTE BIERBEEK WERFT AAN
(met aanleg wervingsreserve van 3 jaar)

EEN VOLTIJDSE  
HOOFDBOEKHOUDER  
(B4-B5) in statutair verband

EEN VOLTIJDSE  
COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE   
(B1-B3) in contractueel verband

EEN VOLTIJDS  
DIENSTHOOFD OPENBARE WERKEN 
(B4-B5) in statutair verband
Hoofddoel van de functie
Als hoofdboekhouder van de gemeente en het OCMW sta je onder meer in voor 
de correcte verwerking van inkomende facturen en rekeninguittreksels, het verzor-
gen van de periodieke btw-aangiftes, het verwerken van de lonen, het opmaken 
van  vorderingen … Je ondersteunt vanuit jouw expertise de collega’s van de dienst 
 financiën en de andere diensten. Je werkt  mee aan het opmaken van het meer-
jarenplan en je vervangt de financieel directeur als deze afwezig is.
Als communicatieverantwoordelijke sta je onder meer in voor de redactie van de 
gemeentelijke website, het maandblad In&Uit en de berichtvoering via sociale media. 
Je bent pers verantwoordelijke en je ondersteunt de diensten van gemeente, OCMW 
en het cultuur centrum. Je bouwt mee aan de verdere digitale dienstverlening van 
de gemeente. Je zet in samenwerking met de andere medewerkers participatieve 
 projecten op. In het kader van de noodplanning ben je verantwoordelijk voor crisis-
communicatie.
Als diensthoofd Openbare Werken onderneem je acties om de werken te  
organiseren, ofwel in eigen beheer ofwel via een aanbesteding. Bij werken in eigen 
beheer sta je mee in voor het aansturen en begeleiden en ondersteunen van de  
uitvoerende medewerkers. Dit alles doe je op een kwaliteitsvolle wijze met oog 
op een optimale klantgerichtheid voor de burger. Je neemt een actieve beleids-
ondersteunende rol aan. Je legt de link tussen het beleid en de uitvoering en je zorgt 
voor een samenhangend lokaal beleid tussen de verschillende interne en externe 
partners. Als diensthoofd ben je lid van het gemeentelijk managementteam.

Kandidaten moeten:
1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten
3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis (kennis van het Nederlands op 

 minstens  niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor 
Talen vereist voor de vaardigheden lezen en luisteren en de kennis op minstens 
niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen voor 
de vaardigheden spreken en schrijven)

5. in het bezit zijn van een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger 
 onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs

6. voor hoofdboekhouder en voor diensthoofd Openbare Werken: minimaal  
4 jaren  relevante beroepservaring hebben

7. slagen voor de selectieprocedure (schriftelijke en mondelinge proef en een 
 psychotechnische proef voor hoofdboekhouder en een assessmentcenter voor 
 diensthoofd Openbare Werken)

Indiensttreding: oktober 2020

Kandidaturen: uiterlijk op 31 juli 2020 indienen bij het college van burgemeester 
en  schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek vergezeld van een uitgebreid cv, 
een kopie van het vereiste diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 
3 maanden oud).

Inlichtingen: personeelsdienst – 016 46 87 71 – personeel@bierbeek.be en op de 
website www.bierbeek.be (functiebeschrijving en selectieprocedure).

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!


