
1. BREEK DE BAN
In 1988 was ze met haar 1,64 meter vier cen-
timeter te klein om rijkswachter te worden. 
Maar zes jaar later veranderde toenmalig mi-
nister van Arbeid Miet Smet de regels en kon 
Catherine De Bolle toch beginnen aan haar 
rijkswachtopleiding, na haar rechtenstudies in 
Gent. Vanuit thuisstad Ninove klom ze op. En 
hoe. Ze werd bij de federale politie zowel de 
jongste als eerste vrouwelijke commissaris- 
generaal. En bij de Europese politiemacht 
Europol is ze de eerste vrouwelijke baas ooit. 
“In het begin wou ik me bewijzen als vrouw, ook 
bij de politie”, liet ze zich ooit ontvallen. 

2. WEES DE BESTE
De carrière van De Bolle is eentje van kansen 
grijpen. Zowel bij de keuze van federaal com-
missaris als bij Europol kwam ze als beste uit de 
selectieprocedure. Bij Europol aasden ook een 
Tsjech en een Nederlander op de job, maar die 
eindigden bij de interne evaluatie van de kan-
didaten ver achter De Bolle. De toewijzing van 

expertise”, zo vertelde ze daar onlangs over. Sa-
menwerken dat gaat ook buiten de politiedien-
sten. Op het World Economic Forum in Davos 
ontmoette ze mensen uit de financiële wereld, 
socialemediaplatformen en technologiebedrijven, 
wat onder meer moet helpen in de internationale 
strijd tegen financiële fraude en cybercriminali-
teit.

5. WEES EEN AMBASSADEUR 
Mede doordat De Bolle erin is geslaagd om het 
vrouwelijk plafond te doorbreken, wil ze zoveel 
mogelijk vrouwen overtuigen om bij de politie aan 
de slag te gaan. Al is de weg nog lang. Slechts 
een kleine minderheid van de Belgische politie-
medewerkers zijn vrouwen. Ook bij de korpschefs 
is de overgrote meerderheid een man. De Bolle 
is zich bewust van haar voorbeeldfunctie. “Eerst 
had ik dat onderschat”, vertelde ze daarover op 
een netwerkavond voor vrouwelijke onderne-
mers. “Nu wil ik er gebruik van maken om andere 
vrouwen te doen geloven in hun eigen kunnen.” 

William Visterin

5 carrièrelessen van 
Catherine De Bolle

Europese topjobs gaat vaak gepaard met het no-
dige gelobby, maar bij benoemingen als Europol 
geeft bekwaamheid toch nog de doorslag. 

3. BOUW BRUGGEN
Europol is een organisatie die de Europese lid-
staten steunt bij hun politieonderzoeken. Informa-
tie-uitwisseling is cruciaal, zeker met de dreiging 
voor terreur en cybercriminaliteit, die ook door de 
coronacrisis verder opspeelt. Zo’n organiserende 
en coördinerende rol ligt De Bolle goed, meer 
dan het klassieke politiewerk op het terrein. Ze 
toonde zich in ons land al een brugfiguur tussen 
de betrokken ministers en verschillende politie- 
& inlichtingendiensten. En wordt geroemd om 
haar integriteit en vlotte communicatie.

4. WEES EEN TEAMSPELER
Voor Europol verhuisde De Bolle met haar ge-
zin naar het Nederlandse Den Haag. Maar ook, 
en met name, in haar job is het een kwestie van 
teamwork. “Je bent gelukkig nooit alleen. Bij de 
politie werk je veel in teamverband en is er veel 

VROUW IN EUROPESE TOPFUNCTIE

Ze maakte een blitzcarrière bij 
de federale politie. Intussen is 
ze Europa’s belangrijkste flik 

als hoofd van Europol, 
met cybercriminaliteit 
als een van de grote 
uitdagingen. En dat voor 
iemand die zelf ooit vier 
centimeter te klein was. 
Allemaal goed en wel, 
maar wat kan jij leren van 
Catherine De Bolle?

Catherine De Bolle, directeur van Europol.

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  



INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online.
VRAGEN? Contacteer Annelies Deschaght op +32 9 242 53 05.

Operations Director
Een gedreven peoplemanager met brede siteverantwoordelijkheden

Je functie: Als Operations Director ben je verantwoordelijk voor 
de dagelijkse organisatie, planning en coördinatie van de 
productieafdeling, voor facilitymanagement, voor logistiek, en voor 
milieu en veiligheid • Je stuurt de productie aan via een 
productieverantwoordelijke en garandeert de goede werking van 
het totale productieapparaat en het technische onderhoud • Je 
bent bevoegd voor de aankoop (prijsnegotiatie – raamcontracten) 
• Je bent verantwoordelijk voor het logistieke gebeuren en het 
optimale voorraadbeheer • Je staat in voor het onderhoud en de 
infrastructuur van het bedrijf en organiseert de algemene veiligheid 
en bewaking van het terrein en de gebouwen • Je stelt het 
milieubeleid op en voorziet, in samenwerking met de milieu-
coördinator, acties voor de uitvoering daarvan. Je ondersteunt de 
preventieadviseur bij het opstellen en uitvoeren van het 

veiligheidsbeleid • Je bouwt mee aan een hecht team en moedigt 
de samenwerking tussen de teamleden sterk aan • Je bent lid van 
het directiecomité en rapporteert aan de Algemeen Directeur.

Je profiel: • Je beschikt over een diploma bio-ingenieur of 
burgerlijk ingenieur chemie en hebt minstens 3 jaar relevante 
ervaring in operations en plantmanagement, bij voorkeur in de 
voedingsindustrie • Je combineert een strategisch-analytische 
geest met een hands-on mentaliteit • Je hebt mechanisch en 
elektrisch inzicht, bent vertrouwd met de principes van continu 
verbeteren en weet deze in de praktijk te implementeren 
• Je fungeert als een manager die je team weet te motiveren en te 
coachen • Je bent vertrouwd met actuele informaticatools en met 
ERP (bij voorkeur Navision).

Bruggeman nv is een belangrijke 
speler op de gedistilleerde dranken-
markt in de Benelux, realiseert een 
omzet van meer dan € 55 miljoen 
(België en export) in zowel Horeca 
als Food en maakt deel uit van de 
Franse groep La Martiniquaise. 
Bruggeman is marktleider in jenever, 
met de premiummerken Peterman en 
Smeets, en speelt een belangrijke rol 
op de whisky-, wodka- en rummarkt. 
Kidibul is de topper in het segment 
niet-alcoholische dranken. Recent 
werd een bier met de naam RDV, kort 
voor rendez-vous, toegevoegd aan 
het gamma festieve dranken. Om de 
groei van de organisatie te onder-
steunen, zijn we op zoek naar een 
(m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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INTERESTED? Visit jobs.hudsonsolutions.com and apply for this position online.
QUESTIONS? Contact Johannes Coulembier at +32 9 242 54 56.

Global Sales Manager
Inspirational people manager with strategic insights

Your position: • You are responsible for worldwide sales activi-
ties within Cosucra. It is your goal to further grow a profitable 
business with strong market penetration in line with the company’s 
’concept selling’ strategy • You translate the strategy into tactical 
plans and budgets, implement the sales plan within your team 
and  follow up on the achievements. You analyse the current 
situation and evolutions in the sector, monitor initiatives by the 
competition, and adapt your tactical plan when needed • You have 
frequent contacts with strategic clients & partners and secure 
long-term relationships with them. You manage & coordinate 
co-creation projects with customers in order to offer them the 
best possible solutions • You work in close collaboration with the 
different stakeholders. You provide input to the marketing & 
product management team and the project managers about the 
positioning of the products. You stimulate innovation within the 
R&D department • As an enthusiastic people manager you coach 
and develop the sales team to foster autonomy and innovation. 
You formalise processes by focusing on knowledge-sharing and 

reporting • You report to and work with the Sales Director in order 
to achieve sustainable growth margins through optimisation. 

Your profile: • You have a Master’s degree and have built up sales 
experience within the food sector. You have already had 
responsibilities with an international scope and have leadership 
experience • You are driven to analyse and maximise commercial 
results through optimal use of resources and thinking in an 
innovative way • Besides your analytical view, you have a hands-on 
approach and are a dynamic leader showing initiative, presenting 
and implementing ideas. You have a flexible and ambitious attitude 
and can easily switch between strategic thinking and operational 
action • You are a strong negotiator and team player who connects 
easily and enjoys networking • You know how to inspire and 
motivate others. You want to set things in motion, structure them, 
coordinate them and steer them in the right direction • You are an 
enthusiastic communicator fluent in both English & French •  You 
have an international mindset and are willing to travel. 

Cosucra is a Belgian family business 
founded in 1852 and active in the 
production of natural & healthy 
ingredients for the food industry. The 
focus is on extracting fibre and protein 
from peas and inulin from chicory. 
Cosucra is recognised across the 
globe for its innovative and high-
quality ingredients produced with 
respect for the environment. Through 
a specialised sales network, the 
company offers solutions for healthy 
foods in more than 50 countries. 

To secure further growth, we are 
searching for a (m/f)

This recruitment is exclusively conducted by Hudson.

WARCOING
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INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online.
VRAGEN? Contacteer Delphine Le Roy op +32 9 242 53 87.

Je functie: • Je ondersteunt en ontzorgt de founding partner 
zo maximaal mogelijk in het beheer van zijn dagdagelijkse 
professionele activiteiten, zowel operationeel als administratief
• Je verricht een breed scala van taken, waaronder het beheer 
van de agenda, het opvolgen van/en proactief beantwoorden 
van mailverkeer en telefoons, de voorbereiding van dossiers, het 
organiseren van teamactiviteiten, enz. • Je beheert de (digitale) 
marketing-activiteiten: beheer van de website (HubSpot), 
Twitter- en LinkedIn-pagina, opzetten van mailings, opvolging 
van klanten vanuit CRM, enz. • Je initieert, participeert in en 
coördineert diverse projecten, al dan niet in samenwerking met 
interne mensen, met als doel de organisatie verder te 
structureren en efficiënter te maken. Je maakt een projectplanning 
op en voert dit plan op een consciëntieuze manier uit • Je kana-
liseert informatie en neemt een soort van gatekeeperfunctie op.

Je legt de prioriteiten in een veelheid aan informatie en com-
municeert hierover op een open, maar discrete manier.

Je profiel:  • Je denkt en handelt op masterniveau en beschikt over 
relevante ervaring in een soortgelijke administratief-operationele 
job • Ervaring of affiniteit met digitale marketing vormt een troef 
• Je bent leergierig om snel een veelheid aan nieuwe informatie te 
verwerken en te prioritiseren. Je hebt interesse om je in te werken in 
de advocatuur en je het vakjargon eigen te maken • Je bent 
servicegericht, proactief en organisatorisch sterk. Je anticipeert en 
denkt mee met de organisatie • Je werkt autonoom, bent assertief 
en stressbestendig om in een resultaatgerichte onderneming 
kwalitatief werk af te leveren • Je bent vlot drietalig (Nederlands, 
Frans, Engels) • Je woont op haalbare afstand van Sint-Martens-
Latem.

Lauwers & Seutin is een modern 
advocatenkantoor, gespecialiseerd in 
fiscaal recht. Het onderscheidt zich 
door een klantgerichte aanpak, een 
snelle service en het steevast streven 
naar het beste resultaat. De kern-
waarden eerlijkheid, kwaliteit en be-
trouwbaarheid worden dagelijks 
uitgedragen door de 12 medewerkers.
Zij werken vanuit 3 vestigingen: 
Sint-Martens-Latem (hoofdkantoor), 
Brussel en Luik, en hebben de ambitie 
om verder te groeien. Om de organi-
satorische groei waar te maken en ter 
ondersteuning van de oprichter, 
Thierry Lauwers, is men op zoek naar 
een (m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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nPersonal Assistant van de founding partner
Ondernemend, efficiënt en organisatorisch sterke rechterhand met onlinemarketing-kennis

SINT-MARTENS-LATEM



Elektro technieker stroomgroepen
Vandaele, gevestigd in Oostrozebeke, is al tientallen jaren een gevestigde waarde in de 
wereld van stroomgroepen. Voor onze divisie Vandaele Rental zoeken wij een elektrotech-
nieker om ons enthousiast en gedreven rentalteam te versterken.

Functie:
- Controle, onderhoud en testen van inkomende stroomgroepen uit verhuur
- Instellen van modules en elektrische problemen herstellen
- Onderhoud van de dieselmotor
- Inbouwen GPS 
- Installatie van stroomgroepen bij festivals en evenementen

Profi el:
- Je genoot een technische opleiding (elektriciteit of elektrotechniek) 
- Je bent computervaardig en punctueel
- Je bent klantgericht en een teamplayer
- Je bent bereid om te werken in een dynamische omgeving met veranderende prioriteiten
- Ervaring in de sector en affi  niteit met motoren is een pluspunt

Aanbod:
- Wij bieden een mooi loonpakket met extralegale voordelen

Stuur je CV naar jobs@vandaele-rental.be 
Vandaele Rental - Ingelmunstersteenweg 190 - 8780 Oostrozebeke

TECHNISCH-ADMINISTRATIEF 
SPILFIGUUR (ref. 124 301)

• sterke interesse voor dataverwerking & softwaretools

De uitdaging: Als administratieve rechterhand van de zaakvoerder zal je alle projecten van 
a tot z opvolgen: • analyse en input van nieuwe orders • instructies voor de productie-
machines • bestellingen bij leveranciers • afspraken ivm de leveringen • overleg met de 
productie en de plaatsingsploegen.

Profi el: • ing of ba met bouwtechnische opleiding (hout, bouw, architect-assistent, ...) of 
gelijkwaardig door ervaring • communicatief persoon met professionele aanpak • sterke 
interesse voor softwareapplicaties • goede basiskennis buitenschrijnwerk is een vereiste.

Aanbod: • een veelzijdige job met ruime bevoegdheden • een aangename
werkomgeving • een modern groeibedrijf met een sterke technische knowhow

• uitstekende loonvoorwaarden (te bespreken).

CALLPLAST – ALUCALL BV, gevestigd in VICHTE is een
gespecialiseerd bedrijf (25 wkn) in de fabricatie en plaatsing 
van buitenschrijnwerk in PVC en aluminium. In het kader van 
een sterke groei wenst de familiale bedrijfsleiding het kader-
team uit te breiden met een (m/v):

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

C A L L P L A S T

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

Grijp nu jouw kans! kato@aanwervingshuis.be
056 225 880 | www.aanwervingshuis.be
Deze functies worden exclusief behandeld door Aanwervingshuis.

Project Designer (ref. 8986)

Projectleider Industriebouw (ref. 8984)

Functie: In samenspraak met de collega’s maak je voorontwerpen en voorzie je 2D- en/of 3D-
tekeningen in functie van een succesvolle verkoop. Eens het project in uitvoering is, neem je het dossier 
in handen samen met de projectleiding. Je werkt in nauw overleg met het tekenbureau de plannen uit. 
Je plaatst ook de nodige bestellingen voor de projecten. 

Profi el: Je bent erg leergierig en nauwkeurig. Je kan je vinden in de visie van Raes Construct. Je hebt 
enige ervaring in een vergelijkbare functie en een technische opleiding en/of affi  niteit.

Functie: Jij hebt de leiding over de organisatie van jouw projecten. Hierdoor ben je hét aanspreekpunt
van de klant en stuur je de eigen montageploegen en dito onderaannemers aan. Je volgt de budgetten
op gedurende het bouwproces en zorgt op het einde van de werken voor de oplevering. Door jouw 
goede voorbereidingen en instructies, is het duidelijk voor de collega’s op de werven hoe ze het 
project succesvol kunnen volbrengen. 

Profi el: Je bent communicatief, fl exibel, nauwkeurig en handelt proactief. Daarnaast heb je 
leidinggevende capaciteiten en heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je beschikt over een 
relevant diploma en je hebt ervaring binnen de bouwsector.

Wat biedt Raes Construct zijn werknemers?: Uitdagende en gevarieerde jobs binnen een familiale 
KMO met een vlakke structuur en een goede portie West-Vlaamse DNA.
Toff e collega’s, ambitieuze projecten en een competitief loonpakket.

Raes Construct te Gullegem is een familiale en 
ambitieuze onderneming. Ontwerp en montage van 
bedrijfsgebouwen, opslagloodsen, sorteer- en pakstations 
en landbouwloodsen. Door én voor vakmensen. Raes 
Construct staat voor Professioneel, Punctueel en Perfect. 
Ze gaan voor een duurzame bouwoplossing, op maat van 
de wensen en noden van de klant. Dit in zowel België als 
Frankrijk.

Ze zoeken enkele enthousiaste medewerkers (m/v) om 
hun groeiende KMO te versterken:

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 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



INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online t.a.v. dhr. Jozef Jonckheere, 
Voorzitter Raad Van Bestuur Solidum.
VRAGEN? Contacteer Jozef Jonckheere, Voorzitter 053/42.17.34 en Barbara Christiaens, Hudson 0497/52.63.88

Algemeen Directeur
Woonzorgcentrum Sint-Carolus

Het woonzorgcentrum Sint-Carolus, gelegen in Ternat, is een eigentijds en kwaliteitsvol centrum voor ongeveer 
200 ouderen met eveneens assistentiewoningen met 45 moderne en aangepaste appartementen, voor valide en 
actieve senioren, die alleen of met hun partner willen genieten van een rustige en veilige oude dag. 

• Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor het dagelijkse bestuur en de organisatie van het woonzorgcentrum, in lijn met het beleid 
van de Raad van Bestuur • Je rapporteert aan de Voorzitter • Je staat in voor het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening en 
de zorgprocessen • Je verzekert een efficiënt personeelsbeleid en gezond financieel beheer • Je hebt een masterdiploma en minimaal 
vijf jaar operationele managementervaring, bij voorkeur in de ouderenzorg.

Directeur Bewonerszorg
Woonzorgcentrum Sint-Felix

Het woonzorgcentrum Sint-Felix is gelegen in het Vlaams-Brabantse, landelijke Herne en heeft een capaciteit van 
115 woongelegenheden waarvan 38 assistentiewoningen momenteel in volle opbouw. 

• Je neemt de dagelijkse leiding op van het departement Bewonerszorg en coördineert de diverse zorgdisciplines • Je rapporteert aan 
de Algemeen Directeur • Je vormt, in nauwe samenwerking met het lokale managementteam, de zorgspil van het woonzorgcentrum 
met het oog op een kwaliteitsvolle dienstverlening • Je genoot een masteropleiding verpleegkunde (of gelijkaardige kwalificatie)
• Je hebt al leidinggevende ervaring in de zorgsector, bij voorkeur in de ouderenzorg.

Deze rekrutering verloopt in samenwerking met Hudson.

VLAAMS-BRABANT
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Het WZC Sint-Felix en WZC Sint-
Carolus maken deel uit van de 
Woonzorgcentra Groep SOLIDUM.  
Solidum staat voor de samen-
werking van en tussen een achttal 
autonome woonzorgcentra met een 
christelijk geïnspireerde achter-
grond, allen gelokaliseerd in Vlaams-
Brabant. Solidum groepeert samen 
1100 verblijfplaatsen met, bij-
komend actueel op diverse werven, 
uitbreidingsprojecten in op- en 
uitbouw.

OCMW-LINKEBEEK zoekt een gedreven kandidaat (M/V/X) 
BOEKHOUDER – DESKUNDIGE FINANCIEEL MEDEWERKER 

(B1-B3)
Voltijds (38/38sten), contractueel verband – onbepaalde duur

Vereiste diploma :
Nederlandstalig bachelordiploma handelswetenschappen en bedrijfskunde, economische 
wetenschappen, officemanagement, toegepaste wetenschappen OF gelijkwaardig diploma 
OF anderstalig diploma en in het bezit van Selor-attest art. 7
Wij bieden :
Wettelijk barema, uitgebreide extra-legale voordelen, leuke werksfeer.
Interesse ? Scan QR-code voor uitgebreide info over deze vacature

KOZMOZ DESIGN & DISPLAY 
Europees trendsetter in design en productie 
van point-of-sale (POS) materiaal op maat,  

is op zoek naar een 

C O M M E R C I E E L  TA L E N T 
om het sterke Kozmoz team te vervoegen.  

Beschrijving bedrijf : Beroepsorganisatie die zich be-
zighoudt met de belangenverdediging en de informatie 
van de private eigenaars van onroerende goederen.
 
Functie-omschrijving : 

JURIDISCH ADVISEUR JURIDISCH ADVISEUR 
INZAKE VASTGOED INZAKE VASTGOED 

(adviesverlening aan onze leden, schrijven van artikels 
in het maandblad, vertegenwoordiging van onze vereni-
ging bij externen zoals adviesraden, commissies, …)
 
Profiel : jurist met ervaring inzake vastgoed. Ervaring 
aan de balie, op een notariaat, op een vastgoedkan-
toor, .. zijn pluspunten. De kandidaat moet in elk geval 
interesse hebben inzake onroerend goed recht en 
bereid zijn zich in te werken in de materie en zich per-
manent bij te scholen. Tenslotte is een goede kennis 
van het frans noodzakelijk.
 
Aanbod : Deeltijdse betrekking met uren die makkelijk 
combineerbaar zijn met een gezinsleven (9 tot 15u). 
Aantrekkelijk loon, extra-legale voordelen zoals maal-
tijdcheques, groepsverzekering. Plaats van tewerkstel-
ling is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

Contactgegevens: 
VZW Verenigde Eigenaars-Propriétaires Réunis, 

Violetstraat 21, 1000 Brussel. 
Verantwoordelijke: Katelijne D’Hauwers. 

Tel. 02/880.60.24, mail-adres : info@ve-pr.be Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

De snelste weg 
naar een job in  
de publieke of 

non-profit sector.

• Communicatief ingesteld 
en klantvriendelijk?

• Energiek, verantwoordelijk 
en zelfstandig?

• Klaar om deel uit te maken 
 van ons succesverhaal?

GEZOCHT
ENERGIEKE 
UITBATERS
SERVICE STATIONS 

GENT
KUURNE
OOSTENDE

LUKOIL, één van ’s werelds grootste private energiegroepen 
met sterke groei ambities, is een ijzersterk en succesvol A-merk, 
met een uniek shopconcept en scherpe brandstofprijzen. 
Al 10 keer werden we verkozen tot beste merk vanwege ons 
sterk concept met dito prijsbeleid, klantvriendelijkheid, ruim 
assortiment en doordachte promoties. Ben jij die gedreven 
professional die er samen met ons kan voor zorgen dat klan-
ten ons binnenkort voor de 11de keer verkiezen tot beste 
merk?
Steeds met de smile klanten bedienen, en met plezier die 
extra mile gaan om nieuwe klanten te maken … zo pak jij 
het aan? Dan ben je dé kandidaat om na een degelijke 
interne opleiding en goed gecoacht, de leiding te nemen 
van één van onze 250 perfect uitgeruste, moderne service 
stations. 
Word het nieuw gezicht bij 
LUKOIL GENT, KUURNE of OOSTENDE 
en groei samen met ons.

SOLLICITEER METEEN VIA
WWW.LUKOIL.BE

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

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

administratie-onthaal

CHECK:

Zin in een
TOPJOB IN 
ADMINISTRATIE? 



Zin om mee te bouwen aan een e�  ciënte en moderne 
organisatie waar een toegankelĳ ke dienstverlening op maat van 
de inwoners centraal staat? Lees dan snel verder en wie weet 
kom jĳ  in ons team van geëngageerde medewerkers terecht. 

Projectleider afdeling grondgebiedszaken/
publieke ruimte (A1-A3)
Profi el
Je hebt een masterdiploma industrieel ingenieur bouwkunde of volgde 
een gelĳ kwaardige masteropleiding aangevuld met relevante cursussen 
OF je rondde een gelĳ kwaardige bacheloropleiding bouwkunde met 
succes af, aangevuld met relevante cursussen en/of relevante ervaring 
van ten minste 5 jaar. Je werkt plan- en projectmatig en kan meedenken 
op beleidsniveau.

Afdelingshoofd burgerzaken en 
dienstverlening (A1-A3)
Profi el
Je beschikt over een masteropleiding (rechten, bestuurskunde, politieke 
wetenschappen, sociale wetenschappen, sociologie) of daarmee gelĳ k-
gesteld. Bovendien heb je minstens twee jaar relevante ervaring in een 
adviserende, coördinerende, leidinggevende en/of managementfunctie. 
Je kan organisatiebreed denken.

Omgevingsambtenaar milieu (B4-B5)
Profi el
Je beschikt minimum over een relevant bachelordiploma (bĳ  voor-
keur inzake milieu) en kan minstens twee jaar relevante werkervaring 
aantonen. Je hebt een brede belangstelling voor milieu en stedenbouw. 
Je hebt een zekere kennis van informatica en een aantal relevante 
toepassingen.

Hoofdmaatschappelĳ k werker thuiszorg 
(B4-B5)
Profi el
Je hebt minstens vier jaar  ervaring inzake thuiszorg in de brede zin. Je 
beschikt over een relevant bachelordiploma. Leidinggevende ervaring 
of een extra masteropleiding vormen een pluspunt.

Aanbod
Je krĳ gt een voltĳ ds contract van onbepaalde duur (functies komen ook 
in aanmerking voor een deeltĳ dse aanwerving van 80%) en ontvangt 
een loon volgens de vaste loonschalen A1-A3 (projectleider afdeling 
grondgebiedszaken/publieke ruimte en afdelingshoofd burgerzaken en 
dienstverlening) of B4-B5 (omgevingsambtenaar milieu en hoofdmaat-
schappelĳ k werker thuiszorg). Er wordt een wervingsreserve aangelegd 
van 2 jaar (+ 2 jaar verlengbaar). Je komt terecht in een dynamische 
organisatie waar ook doorgroeimogelĳ kheden zĳ n.

Solliciteren?
Stuur je kandidatuur ten laatste op dinsdag 18/08/2020 naar 
poolstok.sta�  ng@sdworx.com. De schri� elĳ ke proef vindt plaats in 
de loop van september 2020.

Voor informatie over de inhoud van de 
functie en de arbeidsvoorwaarden kan je 
terecht op www.tremelo.be/vacatures.    
Voor vragen over de selectieprocedure mail 
je naar poolstok.sta�  ng@sdworx.com.

Nog
vragen?

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.

Wat doet corona 
met de studentenjobs?
Corona heeft ook gevolgen voor studentenarbeid. Zo zijn er naar 
schatting 100.000 minder studentenjobs deze zomer. Ook al werken 
de meeste studenten tegenwoordig het hele jaar door.

Tijdens de voorbije paasvakantie 
zakte studentenarbeid nagenoeg 
volledig in elkaar met een daling met 
maar liefst 66 procent. De maanden 
nadien was er, naarmate de lock-
down meer en meer werd versoe-
peld, sprake van een sterke herop- 
leving. Zo was de daling in de loop 
van de maand mei in vergelijking met 
mei 2019 een stuk beperkter, maar 
toch nog altijd meer dan 20 procent.  
De daling van de studentenarbeid 
kan op verschillende manier tot ui-
ting komen: minder jongeren aan het 
werk en/of (gemiddeld) minder ge-
presteerde uren. Vorig jaar waren er 
tijdens de zomer maar liefst 466.000 
studenten aan het werk, een nieuw 
record. 20 procent van dit aantal - of 
meer concreet 93.000 studenten - 
heeft dit jaar tijdens de zomer geen 
studentenjob meer (kunnen) beko-
men. Dat blijkt uit een prognose van 
Randstad en cijfers van de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid (RSZ).

HELE JAAR DOOR
Als we uitgaan van een gemiddeld 

zelfde aantal uren per student zou de 
daling deze zomer neerkomen op iets 
minder dan 100.000 studenten. 
Al geldt dit enkel voor de zomer. 
Want veel studenten zijn eerder het 
hele jaar aan de slag. Uit cijfers van 
de RSZ blijkt dat 62 procent van de 
studenten zowel in de zomer als tij-
dens het schooljaar actief zijn met 
studentenarbeid. 21 procent werkt als 
jobstudent enkel tijdens de zomer en 
17 procent enkel tijdens het schooljaar. 
         (WiVi)



Lely Center Vlaanderen NV te Lochristi, bij Gent (www.lely.com) is actief in de agrisector met als doel het leven van veehouders 
aangenamer te maken dankzij innovatieve oplossingen en gerichte services. Zij bieden oplossingen voor het automatisch melken
en advies voor het slim inrichten van het melkveebedrijf aan de hand van managementsystemen. Hierbij combineren zij hun visie 
met de wensen en keuzes van hun klanten.

Om hun team te versterken, zijn wij op zoek naar m/v:

Interesse? kim@aanwervingshuis.be | 09/310.83.39 | www.aanwervingshuis.be
Deze functies worden exclusief behandeld via Aanwervingshuis. 

Service Manager (ref. 9090)

Marketing- en communicatiemedewerker (ref. 9092)

Functie: • Je stuurt de verschillende monteurs, de planner en het farm management support team aan. • Je zorgt voor de nodige 
opleiding, begeleiding, coördinatie en coaching. • Je deelt jouw kennis en expertise. • Je stippelt de strategie uit en optimaliseert de 
processen om zo de beste service aan de klant te kunnen bieden.

Profiel: • Je beschikt over een relevant diploma en/of ervaring in een leidinggevende functie. • Je bent een coachende manager en beschikt 
over uitstekende communicatieve vaardigheden. • Je bent klantgericht, stressbestendig en weet de juiste prioriteiten te stellen. • Je hebt een 
proactieve stijl van werken en weet jouw medewerkers te inspireren en motiveren.

Functie: • Je maakt content voor de verschillende communicatiekanalen zoals de website, e-mailmarketing en social media. • Je 
ontwikkelt artikels, videoreportages en testimonials over onze producten en diensten. • Je stippelt de strategie uit hoe we onze digitale 
kanalen optimaal kunnen inzetten en gaat deze bewerken, actualiseren en onderhouden. • Je organiseert productlanceringen, promotionele 
activiteiten, seminaries en evenementen. • Je bewaakt de planning, voortgang en continuïteit van onze communicatie- en marketingkalender.

Profiel: • Je beschikt over enkele jaren relevante ervaring en kunt zelfstandig werken. • Je bent proactief, ondernemend en weet van 
aanpakken. • Door jouw expertise ben jij steeds het aanspreekpunt. • Je bent communicatief en hebt een vlotte pen.

Aanbod beide functies: • Een veelzijdige en uitdagende job bij een familiale onderneming die wereldwijd 
actief is. • Je kan rekenen op een competitief salaris met extralegale voordelen. • De kernwaarden van Lely 
zijn: Innovatie, passie, vooruitgang, respect en eerlijkheid.

Incrius (te Laarne) is een technologie-
leverancier die deze mindset koestert. Bij 
Incrius zit de jarenlange ervaring, kennis en 
kunde niet in dozen of verpakkingen, maar 
in de helden van ons bedrijf. De experts 
van Incrius zijn leergierige groeiers. Ze 
volgen de nieuwste ontwikkelingen op 
de voet. Ze leren continu bij en leveren 
aan hun klanten een solide technologische 
ruggengraat met gebalanceerd evenwicht 
tussen lokale en cloudwervels. Op die weg 
naar een duurzame toekomst biedt Incrius
niet enkel tal van opportuniteiten voor 
KMO’s, ook voor jou liggen er boeiende 
mogelijkheden op het pad. 

Interesse? kim@aanwervingshuis.be
056 225 880 | www.aanwervingshuis.be
Deze functies worden exclusief behandeld door Aanwervingshuis.

Je start binnenshuis en bent het eerste technische aanspreekpunt voor de klanten. Samen met andere Incrius-helden bied je de klanten 
de juiste oplossing of informatie. Je voelt je méér dan goed in de wondere wereld van cloud & hybrid informatica en je bent hongerig naar 
kennis. Voor jou is een dag geslaagd wanneer je iets hebt geleerd en die kennis vervolgens ten dienste hebt kunnen stellen van klanten. 
Wanneer je dat kan doen in een team zoals dat van Incrius is het hek helemaal van de dam.

Je zet je vaardigheid en ervaring in bij de klanten. Je bent er het aanspreekpunt dat proactief informeert, opties evalueert en technologie 
uitrolt in functie van gedetecteerde businessbehoeften. Je zet je kennis en ervaring in zonder er in vast te roesten en blijft leergierig
open staan voor innovatie en nieuwe mogelijkheden. Voor jou is een dag geslaagd wanneer je je werk zelf hebt kunnen organiseren en 
uitvoeren zoals gepland en afgesproken. Je voelt je goed wanneer je hebt kunnen overleggen met andere Incrius-bruggenbouwers en 
hebt kunnen kiezen welke plek de meest geschikte is om een taak succesvol af te werken. 

Junior engineer - eerste hulp bij vragen (ref. 9278)

Senior engineer - bruggenbouwer tussen mens en technologie (ref. 9276)

Profi el: Voor beide functies zijn je diploma’s en getuigschriften ondergeschikt aan je groei-mindset, je gedrevenheid om te leren en je 
vaardigheid om met collega’s en klanten confl ictvrij om te gaan. Voor de seniorfunctie is ervaring in de sector in combinatie met een open 
en alerte geest een interessante troef. 

Aanbod: Het zal je als kandidaat “Incrius-Bruggenbouwer” inmiddels duidelijk zijn dat je niet in zomaar een 
IT-bedrijf terecht komt. Wil je weten wat we naast verloning en extralegale voordelen nog allemaal voor jou in 
petto hebben, neem dan nu initiatief en laat ons je interesse en “honger naar meer” weten.

“Op weg naar een succesvolle toekomst,

kijk je best nieuwsgierig voor je uit en

niet berustend in de achteruitkijkspiegel”

Wat ga je doen?
Voor diverse klanten gelegen te 
Antwerpen-centrum  en Antwerpen-
Haven zijn we op zoek naar 
meerdere bewakingsagenten.

Wat verwachten we van jou?
• Je bent een klantgericht en 
diplomatisch persoon
• Je bent opmerkzaam en 
waakzaam, je merkt het altijd op 
als er zich een ongewone situatie 
voordoet.
• De nodige flexibiliteit: je staat er 
voor open om in wisselende shiften 
te werken, zowel overdag, ‘s nachts, 
als in het weekend.

• Een rijbewijs en wagen is voor deze 
regio een must. 
• Een basis pc-kennis (word, mail,...)
• Je spreekt zeer goed Nederlands. 
Kennis van Engels en/of Frans is een 
troef. 

Wat bieden we jou? 
• Een job met veel 
verantwoordelijkheid en voldoening.
• Een aantrekkelijk salaris (PC317) 
met interessante aanvullende 
voordelen.

Gezocht: bewakingsagenten regio Antwerpen

Interesse? Solliciteer via jobs.securitas.be experts in personeelsscreening

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



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.

Zorgband Leie en Schelde is een 
zorgbedrijf dat sinds 01/01/2020 
betaalbare, kwalitatieve en nabije 
ouderenzorg aanbiedt. Een heden-
daagse organisatie met 890 per-
soneelsleden waar effectiviteit en 
efficiëntie voorop staat.

BELEIDSMEDEWERKER FINANCIËN

Wat zal je doen? 
Je ontfermt je over het fi nanciële luik van onze organisatie en adviseert 
inzake de fi nanciële aangelegenheden. Als leidinggevende coördineer je 
een team van 6 enthousiaste en collegiale medewerkers.

Wie zoeken we?
Ben jij een vlotte financiële manager met een gezonde interesse in de 
link tussen fi nanciën en de sociale sector? Voel jij  je thuis in de ouderen-
zorgsector en beschik jij  over de nodige drive? Dan hebben wij  jou nodig! 
Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma met minstens 2 jaar
relevante, professionele ervaring en slaagt daarnaast in de selectie-
procedure. 

Wat bieden wij  jou aan?
Je komt terecht in een dynamische werkomgeving waar ruimte is voor groei 
en ontwikkeling. Deze functie biedt een aantrekkelij k loonpakket (wedde-
schaal A4a - A4b), wat wordt aangevuld met enkel mooie extralegale voor-
delen: maaltij dcheques (€6,50), fi etsvergoeding, gratis hospitalisatiever-
zekering, volledige terugbetaling openbaar vervoer, glij dende uurregeling, 
optie tot telewerk en een aantrekkelij k aantal vakantiedagen.

Interesse?
Aarzel dan niet om te solliciteren en bij komende info op te vragen via 
www.zorgband.be/jobs
Solliciteren kan tot en met 31/07/2020.

Alle info op www.haaltert.be
Personeelsdienst: 053 85 86 18 • personeel@haaltert.be

Lokaal bestuur Haaltert zoekt

Wil je graag bij de overheid werken ?
Wil je deel uitmaken van een dynamisch lokaal bestuur ?

Waag dan nu de sprong !

Teamcoördinator
Dienst Beheer & Onderhoud 

van de cluster Ruimte
Voltijds contract van onbepaalde duur

op B4-B5-niveau

Heb je interesse ?
Solliciteer ten laatste op

15 september 2020

www.destelbergen.be

De deskundige omgeving, omgevingshandhaving en huisvesting is het eerste aanspreekpunt 
voor de thema’s huisvesting en omgevingshandhaving in de gemeente. In ondergeschikte rol zal 
de deskundige ingezet worden voor de behandeling van omgevingsvergunningen.

Specifi eke toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: Je bent in het bezit van een graduaat/
bachelordiploma in een juridische, technische of wetenschappelijke richting en beschikt over
minstens drie jaar relevante ervaring • Je beschikt over een rijbewijs B.

INTERESSE: Kijk voor de functiebeschrijving, voorwaarden en selectieprocedure op
www.destelbergen.be - vacatures. Voor bijkomende informatie kan je de Dienst Personeel & 
Organisatie contacteren, 09/218.92.42, personeelorganisatie@destelbergen.be. 

SOLLICITEREN: De kandidaturen indienen ten laatste tegen 11 augustus 2020 samen met 
een kopie van het diploma en het rijbewijs
• sturen naar Lokaal Bestuur Destelbergen - Dendermondesteenweg 430 - 9070 Destelbergen
• mailen naar personeelorganisatie@destelbergen.be (met ontvangstmelding)
• of afgeven tegen ontvangstbewijs aan het onthaal Dendermondesteenweg 430 - 9070 

Destelbergen.

DESKUNDIGE  OMGEVING
Omgevingshandhaving en huisvesting

NIVEAU B1-B3

Om dit allemaal in goede banen te leiden is het lokaal bestuur op zoek naar nieuwe en gemotiveerde 
talenten om haar toenemende dienstverlening verder uit te bouwen.

Het lokaal bestuur van Destelbergen richt een selectieprocedure in voor de aanwerving van:

AANBOD: Boeiende functie met inhoud die kan wisselen en constant in evolutie is
• Contractuele functie • Ruime opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden • Een vast maand-
loon • Een fl exibele uurregeling met mogelijkheden tot werken op afstand • Maaltijdcheques, 
fi etsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering
• Extralegale verlofdagen en interessante vakantieregeling • Toekenning van zowel overheids- 
en relevante privé-anciënniteit.

Destelbergen is een gezellige, rustige 
gemeente waar het aangenaam wonen en 
verblijven is. De gemeente ligt in het hart 
van Oost-Vlaanderen en heeft als troef de 
combinatie van natuur, een aantrekkelijke 
leefomgeving en toch dicht bij alles. Het 
gemeentebestuur zet zich elke dag in voor 
maar liefst 18.000 inwoners en 200 bedrijven.



Bekijk jij ook je loopbaan na COVID-19?
Door de maandenlange coronacrisis hebben heel wat werknemers nagedacht over wat ze nu 
eigenlijk belangrijk vinden qua werk en loopbaan. Hoe zit dat bij jou?

Sinds de pandemie zijn onze ideeën over waar 
en hoe we werken veranderd. We hebben in die 
periode grondig nagedacht over wat we willen 
en belangrijk vinden. Onderzoek van rekrute-
ringsbureau Robert Half bij duizend kantoorwer-
kers in negen landen, waaronder België, wijst 
daarop. 

1. WE BLIJVEN VEERKRACHTIG
Ondanks de stijging van de werkloosheid, zowel 
hier in België als in de rest van Europa, blijven 
de werknemers nog vrij positief en veerkrachtig,
zeker over een langere periode bekekenen.
66 procent van de respondenten uit het onder-
zoek van Robert Half gelooft dat de coronacrisis 
hun carrière op langere termijn niet zal beïnvloe-
den. Al maakt 53 procent zich wel zorgen over 
een mogelijk baanverlies op korte termijn.
Toch blijkt de coronaperiode bovenal een bezin-
ningsperiode. Slechts een minderheid van de be-
dienden (30 procent) is tevreden met hun huidige 
baan, stellen de onderzoekers vast.

2. BETERE BALANS PRIVÉ-WERK
Maar er zijn nog meer veranderingen. 31 procent 
van de deelnemers herbekijkt momenteel de ba-
lans tussen werk en privéleven. 22 procent is ac-
tief op zoek naar een nieuwe baan, terwijl 17 pro-
cent van baan wil veranderen, maar afgeschrikt 

wordt door de impact van de coronacrisis. 
Twee derde van de bevraagde werknemers 
moest de afgelopen tijd telewerken door de
coronamaatregelen. Ze beseften (57 procent)
tijdens die periode dat het hun balans tussen 
werk en privé verbeterde.

3. THUIS BLIJVEN WERKEN
Bovendien wil 80 procent ook na de pandemie 
thuis blijven werken, omdat ze tijd en geld uitspa-

ren door niet te moeten pendelen (57 procent) en 
omdat ze thuis productiever zijn (49 procent). “De 
laatste maanden had iedereen het over ‘onge-
ziene tijden’”, zo vat Iris Houtaar, associate direc-
tor bij Robert Half, de cijfers samen. “Nu pas zien 
we de implicaties voor zowel bedrijfsleiders als 
werknemers. En gezien de sterke signalen van 
de werknemers verwachten we voor de toekomst 
een duidelijke invloed op de werkpraktijken.” 

William Visterin

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.

Als coördinator handel en bedrijfsleven ben je verantwoordelijk voor de praktische organisatie 
van activiteiten en acties ter versterking van de lokale handel en horeca en projecten die het 
bedrijfsleven op de industrieterreinen ondersteunen. Jij draait ook mee in het ondernemerslo-
ket van de dienst economie, naast het diensthoofd en de coördinator markten en kermissen. 
Je werkt mee creatieve concepten en communicatiestrategieën uit en volgt ze op. Je hebt een 
hands-on mentaliteit en bent sterk in samenwerken en netwerken opbouwen.

De deskundige milieu beheert en volgt milieuaangelegenheden op binnen de stad Maaseik 
met het oog op een duurzame leefomgeving.
Je staat in voor het adviseren, behandelen en opvolgen van dossiers binnen het domein van 
milieu, omgevingsvergunningen, natuurvergunningen, milieumeldingen...
Je begeleidt, sensibiliseert en promoot thema’s binnen de dienst omgeving zoals duurzaam-
heid, afvalpreventie, … .

1 COÖRDINATOR HANDEL EN BEDRIJFSLEVEN
Met aanleg van een wervingsreserve - Voltijds, contractueel, B-niveau (B1-B3)

1 DESKUNDIGE MILIEU
Met aanleg van een wervingsreserve - Voltijds, contractueel, B-niveau (B1-B3)

Stad Maaseik werft aan:

Aanwervingsvoorwaarden:
Je bent in het bezit van een functiegericht bachelordiploma of een algemeen bachelordi-
ploma + 4 jaar relevante ervaring.

Ons aanbod
Het voltijds bruto maandloon bedraagt minimum 2.509,94 euro en maximum 4.229,17  
euro.

Extra legale voordelen
Naast het loon geniet je ook nog van extra legale voordelen zoals maaltijdcheques, groeps-
verzekering, fietsvergoeding, … .

Interesse in één van deze functies?
Stuur uiterlijk op 31/08/2020 je kandidaatstelling naar het college van burgemeester en 
schepenen, administratief centrum Maaseik, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik of via e-mail 
naar sollicitaties@maaseik.be. Je mag je kandidaatstelling ook afgeven tegen ontvangst-
bewijs bij de snelbalie in het administratief centrum. Een geldige kandidaatstelling be-
staat uit: motivatiebrief, cv, kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister 
model 1. Sollicitaties na 31/08/2020 en onvolledige sollicitaties worden niet aanvaard. 
Voor meer informatie over deze functie kan je bellen naar de dienst P&O op het nummer 
089 560 560.



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 | WERVINGSRESERVE | VOLTIJDS | STATUTAIR | LOONSCHAAL AD0530 KLASSE 5
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 kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger.
Als hoofd van het managementteam werk je samen aan de realisatie van een innovatieve arbeidsorganisatie en verdere uitbouw van de inte-
gratie van gemeente en OCMW met een optimaal financieel management.
PROFIEL: naast een masterdiploma en 4 jaar relevante beroepservaring 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. De overige voorwaarden vind je terug op www.heusden-zolder.be.
LOON: een brutomaandloon tussen € 7.861,17 en € 10.251,81 aangevuld met extralegale voordelen. Functie-
relevante beroepservaring 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, een kopie van het gevraagde diploma en een bewijs dat je aan de 
overige voorwaarden voldoet 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 
informatie op www.heusden-zolder.be.

Samen met je collega’s sta je in voor de 
dagelijkse begeleiding in groepsverband 
van kinderen uit de basisschool. Dit omvat 
de dagelijkse zorg en huishoudelijke 
taken die verband houden met de zorg 
voor kinderen.

Taken: • Je staat in voor de buitenschoolse 
opvang van kinderen tussen 2,5 en 
12 jaar • Je speelt met de kinderen en 
je organiseert spelletjes en activiteiten 
(in een niet-schoolse sfeer) • Je hebt de 
nodige aandacht voor verzorging, rust 
en hygiëne • Je onderhoudt dagelijks 
contact met de ouders en informeert hen 
over de opvangdag • Je werkt samen met 
collega’s, verantwoordelijken en externen 
• Je voert administratieve taken uit • Je 
observeert de kinderen in het kader van 
pedagogische begeleiding 

Voorwaarden: • Je bent gemotiveerd en hebt 
aandacht voor de eigenheid van het kind • Je 
kan omgaan met diversiteit en je bent creatief 
• Je werkt graag samen in een team • Je hebt 
verantwoordelijkheidszin en kan kinderen structuur 
bieden • Je bent flexibel en bereid tot avond- en 
weekendwerk 

Aanbod: • Afwisselende functie in een stimulerende 
werkomgeving • Enorme dankbaarheid van de ouders 
en kinderen • Ruime kansen tot bijscholing zowel op 
persoonlijk als professioneel vlak • Tewerkstelling in 
een gezellig kader waar je mee kan bouwen aan 
een nieuw verhaal! • De mogelijkheid tot deeltijdse 
tewerkstelling • Marktconform loon met extralegale 
voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, 
eindejaarstoelage, fietsvergoeding, 2de pensioenpijler, 
aankoopkortingen via GSD-V, …) • Bezoldiging aan 
huidige index: brutomaandloon C1 min. (19/38):  
€ 963,69 - C3 max. (19/38): € 1.763,80 

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

BEGELEID(ST)ER KINDEROPVANG
contractueel – halftijds – niveau C1-C3 

Interesse? 
Solliciteren kan t.e.m. 7 augustus 2020  
met toevoeging van:
• gemotiveerd schrijven met cv
• uittreksel uit het strafregister model 2  

(max. 3 maanden oud)
• kopie diploma hoger secundair onderwijs of 

gelijkgesteld (gelijkwaardigheidsattest voor 
buitenlandse diploma’s) en kwalificatiebewijs 
(meer info op https://www.kindengezin.be/img/
kwalificatiebewijzen-bo-mb.pdf)

Vragen? Mail ons! 
•  Informatie over de functie kan je bekomen  

bij wendy.valijs@maasmechelen.be 
• Informatie over de voorwaarden  

en procedures kan je bekomen  
bij de personeelsdienst via  
vacatures@maasmechelen.be 

Om onze thuiszorgdiensten te 
versterken, zijn wij op zoek naar 
deskundige collega’s. Als verzorgende 
ben je verantwoordelijk voor de 
algemene ondersteuning van cliënten. 
Je staat in voor de persoonlijke  
en huishoudelijke verzorging 
(boodschappen doen, was en strijk, 
poetswerk, …) en voor de algemene 
psychosociale en pedagogische 
begeleiding van cliënten. 

Voorwaarden:  • Je bezit een attest of diploma 
dat toegang biedt tot het beroep van 
verzorgende • Je bent klantgericht met een groot 
empathisch vermogen • Je bent flexibel en bent 
bereid om avond- en weekendwerk te doen  
• Je kan goed samenwerken in een zorgteam en 
een multidisciplinair team • Je hebt een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel • Je bent in het bezit 
van een rijbewijs en een eigen wagen.

Aanbod: • Marktconform loon waarbij relevante 
ervaring onder voorwaarden geldelijk 
gevalideerd kan worden • Bijkomende extralegale 
voordelen zoals gunstige verlofregeling, 
hospitalisatieverzekering, aankoopkortingen, ...

Het lokaal bestuur van Maasmechelen gaat voor de dienst gezinszorg  
over tot de aanwerving van:

VERZORGENDE GEZINSZORG
contractueel – D1-3/C1-2

Interesse?
Solliciteren kan t.e.m. 7 augustus 2020  
met toevoeging van:
• gemotiveerd schrijven met cv
• uittreksel uit het strafregister model 1  

(max. 3 maanden oud)
• kopie attest of getuigschrift dat toegang  

biedt tot het beroep van verzorgende

Vragen? Mail ons! 
•  Informatie over de functie kan je bekomen  

bij romina.frenda@maasmechelen.be
• Informatie over de voorwaarden  

en procedures kan je bekomen  
bij de personeelsdienst via  
vacatures@maasmechelen.be 

 



Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Product marketing manager
Taken

Gewenste kwalifi caties

1. Onderzoeken en verzamelen van behoeften, trends en evoluties in de verschillende markten en regio’s

2. Analyseren van de levenscyclus van de productgroepen panels en architecturale toepassingen tot een gezonde 
portfolio en prijszetting

3. Samenwerken en verbindingen maken met sales, R&D, operations, finance

4. Uitbouwen van een extern kennisnetwerk met architecten, designers, researchers, installatiefirma’s, ...

5. Vertaalslag maken naar een marketingstrategie en ondersteunen van commercïele campagnes

Ervaring met sales en/of 
productmanagement is must

Technische interesse

Engels is 
bedrijfstaal

CRM- 
pakket Nieuwsgierig Zelfstarter AnalytischCommerciële

drive

POLYVISION CORPORATION, met hoofdkantoor in 
Atlanta, is wereldleider in de productie van dun 
geëmailleerd plaatstaal of CeramicSteel. De 
vestiging van POLYVISION in Genk is de centrale 
productieplant vanwaar geëxporteerd wordt naar 
meer dan 65 landen wereldwijd. Het eindproduct is 
uitzonderlijk duurzaam, brandveilig en 
onderhoudsvriendelijk. Daarom is het bruikbaar 
voor een brede waaier van toepassingen. Het 
geëmailleerde plaatstaal wordt verwerkt tot 
schrijfborden of gebruikt als wandbekleding op 
openbare plaatsen (verfraaiing van tunnels, 
metro’s, ziekenhuizen, ...). Het nieuwe 
productgamma van panelen zorgt ervoor dat 
kantoorruimtes functioneler worden zonder in te 
boeten aan esthetiek. Samenwerking wordt 
verzoend met design en ruimtes worden plekken 
die mensen beter laten presteren. 

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be
Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

www.polyvision.com

130 medewerkers

Genk

Wat heeft POLYVISION u concreet te bieden?

Flexibele 
werkregeling 
+ ADV

Competitief salaris incl. 
groeps- en hospitalisatie-
verzekering en 
bedrijfswagen

Internationale
contacten

Tekeningen 
kunnen begrijpen

Bereid tot 
(beperkt) reizen 

Moderne 
werkplek

Ruimte 
voor 
innovatie

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Peter Vleeschouwers op 0479 29 74 75 zaterdag tussen 11 en 13.00u.
Bel Eline Staelens op 0475 23 50 15 zondag tussen 19 en 21.00u. 
of tijdens de kantooruren en ‘s avonds tussen 19 en 20.00u.

30 miljoen euro omzet

1971

Voor de EMEA en APAC regio, vanuit werkplek Genk, zijn wij op zoek naar een ondernemende:

Aanwerving  
exclusief  

begeleid door 

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Eline Staelens op 0475 23 50 15 of
Peter Vleeschouwers op 0479 29 74 75

ERVARING,  
INZET EN RESULTAAT

Om het team strategisch te versterken met een daadkrachtige sleutelfiguur zoeken wij een:

Account Manager B2B
doorgroei tot Business Partner 

VMC-Select is uitgegroeid tot een gevestigde waarde 
in werving en selectie in Limburg en omstreken. Door 
een efficiënte en atypische aanpak worden vacatures 
ingevuld voor bachelor- en masterprofielen over 
verschillende sectoren heen. De matching gebeurt 
met een evenwichtige aandacht voor werkgever en 
kandidaat. Enerzijds vindt een grondige bedrijfs- 
en vacature-intake plaats, anderzijds staan de 
verwachtingen en ambities van de kandidaat centraal. 
Klant en kandidaat worden begeleid door profes sionals 
die elke vacature als maatwerk beschouwen en deze 
persoonlijk en resultaatgericht uitvoeren. Hierbij 
worden de eigen bedrijfsprocessen ondersteund door 
performante software. 
Recent werd ook een uniek en nieuw product ontwik-
keld waarbij VMC-Select groeibedrijven helpt met het 
aantrekken van de juiste kandidaten door een grondige 
businessanalyse. 

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be
Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

www.vmc-select.be

5-koppig team

Genk

2000

Troeven: 
Ervaring, inzet  
en resultaat

Functie en verantwoordelijkheden Gewenste kwalificaties

1. Verder uitbouwen van het klantenbestand door 
marktanalyse en het aanboren van nieuwe 
opportuniteiten

2. Benaderen van kandidaat-bedrijven, presenteren van 
diensten en afsluiten van opdrachten

3. Uitvoeren van rekruteringsopdrachten: vacatures 
uitwerken, instroom genereren, kandidaten screenen, 
voorstellen en opvolgen

4. Volgen van trends en ontwikkelingen en deelnemen 
aan netwerken

5. Strategisch meedenken en meewerken aan de eigen 
organisatie

Eerste ervaring in een commerciële functie  
of in de rekruterings sector

LuisterenOnder nemend Resultaat-
gericht

Taalvaardig

Wat heeft VMC-SELECT u concreet te bieden?

Verantwoor delijkheid en  
professionele contacten  
op managementniveau

Ruimte voor  
initiatief en 
opleidingen

Ruime kantoren in  
modern gebouw,  
centraal gelegen

Door zettings-
vermogen

Lely Center Vlaanderen is actief 
in de agrisector met als doel het 
leven van veehouders aangenamer 
te maken, dankzij innovatieve 
oplossingen en gerichte services. 
Ze bieden oplossingen voor het 
automatisch melken. Aan de hand 
van managementsystemen bieden zij 
advies voor het slim inrichten van het 
melkveebedrijf. Hierbij combineert 
Lely Center Vlaanderen hun visie met 
de wensen en keuzes van hun klanten.

kim@aanwervingshuis.be | 056 225 880 | www.aanwervingshuis.be
Deze functie wordt exclusief behandeld via Aanwervingshuis. 

Service Technieker
Functie: • Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en de service
van melkrobots en bijhorende randapparatuur. • Je staat in nauw contact 
met melkveehouders en staat ze bij met raad en daad. • Je verzorgt het 
preventieve onderhoud, controleert de werking en lost storingen op.
• Je rapporteert aan de service manager en staat regelmatig in contact 
met andere afdelingen. • Je ondersteunt de klanten bij het opstarten van 
nieuwe automatische systemen.

Profiel: • Je beschikt over een technisch diploma en/of ervaring.
• Zelfstandig werken spreekt je aan. • Je bent klantgericht. • Je bent 
flexibel en hebt geen 9-5 mentaliteit. 

Aanbod: • Je werkt samen met een jong en dynamisch team. • Je 
bent werkzaam in een groeiende onderneming. • Innovatie, passie, 
vooruitgang, respect en eerlijkheid zijn 
onze kernwaarden.

Regio Antwerpen/Limburg

Ref. 9088

de wensen en keuzes van hun klanten.

De hele dag rondtoeren met je blokken in de laadbak 
van je driewieler. Je speelgoed behendig vervoeren 
met je monstertruck van de ene kant naar de andere 
kant van de kamer. Als kind al was je er uuuren zoet 
mee. Mama en papa konden regelmatig verloren items 
terugvinden in jouw ingenieuze opbergsysteem. En nu 
nog steeds geniet je ervan producten e�  ciënt te laden 
en lossen met je heftruck of reachtruck, uiteraard met 
jouw haviksoog voor kwaliteitsnormen en veiligheids-
voorschriften.

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK? 

Goesting om ook de job 
van je leven te picken? www.asap.be/nl/jobs/

heftruckchauff eur-
reachtruckchauff eur

CHECK:



COÖRDINATOR BUURTGERICHTE ZORG
(contract onbepaalde duur – voltijds)+werfreserve 2j.

Jouw uitdaging
Je neemt verbindende initiatieven in Tongerse 
buurten en wijken, met bijzondere aandacht voor 
ouderen en mantelzorgers. Je stuurt zowel het 
multidisciplinair team als het netwerk rond het lo-
kaal dienstencentrum De Piepel aan op een manier 
die bijdraagt aan het voorkomen van vereenzaming 
en van (toenemende) zorgafhankelijkheid. 

Jouw profiel
Je bent een gedreven persoon met sterke commu-
nicatieve en organisatorische vaardigheden en het 
talent om alle partners van De Piepel met elkaar 
te verbinden.  Je bent een netwerker en vertaalt 
de visie van het lokaal bestuur naar een concreet 
strategisch plan. Je beschikt over een rijbewijs B 
en eigen wagen. Je beschikt over een bachelor 
diploma en 4 jaar functiegerichte ervaring.

Ons aanbod 
Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur

Verloningsbarema B4/B5 (€2894,41 - €3104,78/
maand)
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, aanvul-
lend pensioen.

Interesse?
Dien je kandidatuur uiterlijk op 28 augustus 2020 
in via personeelsdienst@desemper.be of per post 
(de poststempel is bepalend voor de datum van 
kandidatuurstelling) ter attentie van het Vast Bu-
reau, OCMW Tongeren, Dijk 124 te 3700 Tongeren. 
Je sollicitatiebrief met gemotiveerde kandidatuur is 
vergezeld van je curriculum vitae met foto en een 
kopie van het vereiste diploma en /of attesten. 

Bijkomende informatie iz wervingsprocedure, 
de functiebeschrijving en het functieprofiel?
Personeelsdienst OCMW Tongeren
tel. 012 45 92 85
personeelsdienst@desemper.be
Website: www.tongeren.be/vacatures

Het Lokaal Bestuur Tongeren gaat voor het Lokaal Dienstencentrum 
De Piepel over tot de aanleg van een werfreserve voor de functie van:

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

Het gemeentebestuur van Alken gaat over tot de aanwerving van :

2 logistieke medewerkers dienst vrije tijd 
deeltijds - contractueel - D1-D3
De aanwervingsvoorwaarden en meer informatie kan je vinden op www.alken.be/solliciteren

Ben je geïnteresseerd?
Bezorg ons dan je sollicitatiebrief en je cv uiterlijk op 28/07/2020; 
via greta.boussu@alken.be of via de post: Gemeentebestuur Alken, t.a.v. Greta Boussu, 
personeelsdienst, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken.

Deze vacature staat ook open voor personen met een beperking.
Er kan een preselectie gebeuren op basis van de sollicitatiebrief en het CV.
Het aanwervingsexamen bestaat uit een praktische en een mondelinge proef.

www.alken.be

Het aanwervingsexamen bestaat uit een praktische en een mondelinge proef.
Alken brouwt aan de toekomst, misschien samen met jou? 

jouw profiel
Houder van het diploma:
• master of daarmee gelijkgesteld.

hoofddeskundige omgeving – 
ruimtelijke ordening
contract onbepaalde duur - voltijds + wervingsreserve 2j
jouw uitdaging
De hoofddeskundige staat in voor de ondersteuning 
bij de dagelijkse werking van de dienst mbt het luik 
vergunningen en handhaving.
jouw profiel
Houder van het diploma:
• bachelor bij voorkeur in de richting van ruimtelijke 
ordening, architectuur, bouwkunde of aanverwante
of daarmee gelijkgesteld.
Affiniteit/werkervaring met de bestaande 
reglementeringen inzake ruimtelijke ordening is een 
troef.
In het bezit zijn van een rijbewijs B.

deskundige onderwijs
contract onbepaalde duur - voltijds + wervingsreserve 2j
jouw uitdaging
De deskundige staat in voor de ondersteuning van het 
college van burgemeester en schepenen in de taak van 
inrichtende macht van het gemeentelijk onderwijs en 
voor de ontwikkeling en opvolging van initiatieven op 

het vlak van flankerend onderwijsbeleid.
jouw profiel
Houder van het diploma:
• bachelor bij voorkeur in de richting van onderwijs 
of maatschappelijk werk
of daarmee gelijkgesteld.

expert lokale activering 
Zuidoost-Limburg & 
hoofddeskundige lokale 
activering Zuidoost-Limburg
contract bepaalde duur (ifv de einddatum project: 
31.12.2025) - voltijds + wervingsreserve 2j
jouw uitdaging
De expert en de hoofddeskundige stimuleren het 
opnemen van de regierol van de lokale sociale 
economie op het grondgebied ‘Tongeren, Bilzen, 
Riemst en Voeren’. Dit door netwerking op het 
grondgebied te bevorderen, de lokale sociale 
economie verder te ontwikkelen en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen aan te moedigen. Proactief 
worden individuele en collectieve tewerkstellings- en 
opleidingsnoden binnen lokale ondernemingen met 
bestaande tewerkstellingsactoren verbonden. De expert 
staat daarenboven in voor de strategische visievorming.
jouw profiel
Houder van het diploma:
• master voor de expert;
• bachelor met 4 jaar functiegerichte ervaring voor 
de hoofddeskundige.
In het bezit zijn van een rijbewijs B voor beide functies.
In het bezit zijn van een eigen wagen voor beide 
functies.

De expert en de hoofddeskundige zijn gedreven 
personen met sterke communicatieve en 
organisatorische vaardigheden en het talent om 
netwerkpartners met elkaar te verbinden.
ons aanbod:
Voltijdse arbeidsovereenkomst 38u/week, 
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, significant 
aanvullend pensioen, …
Verloningsbarema:
expert, coördinator en wetenschappelijk medewerker:
A1a/A2a: €3170,07-€5252,02/maand
hoofddeskundigen: B4/B5: €2894,41-€4715,20/maand
deskundige: B1/B3: €2509,94-€4229,18/maand
bijkomende informatie:
e-mail: personeelsdienst@stadtongeren.be
website: www.tongeren.be/vacatures
Voorafgaandelijk aan de selectieproeven kan er een 
preselectie worden uitgevoerd.
interesse?
Je kandidaat stellen kan dmv een sollicitatieformulier en 
sollicitatiebrief, aangevuld met curriculum vitae met foto, 
afschrift diploma en rijbewijs. Het sollicitatieformulier, 
de functiebeschrijving, de formele voorwaarden, … kun 
je terugvinden en downloaden via de hogergenoemde 
website. Alle nodige stukken moeten worden verstuurd 
(datum poststempel is bepalend) aan het College 
van Burgemeester en Schepenen Stad Tongeren, AC 
Praetorium,  Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren 
of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven op de 
personeelsdienst van de Stad Tongeren (per e-mail 
op personeelsdienst@stadtongeren.be wordt ook 
aanvaard) en dit uiterlijk op 28 augustus 2020 voor 
de functies van expert en hoofddeskundige lokale 
activering Zuidoost Limburg; uiterlijk op 20 september 
2020 voor de andere functies.

coördinator werk en industrie
contract onbepaalde duur - voltijds + wervingsreserve 2j
jouw uitdaging
De coördinator werkt in samenspraak met zowel 
interne als externe actoren (o.a. VDAB en OCMW) een 
werkgelegenheids- en activeringsbeleid op maat van 
Tongeren uit. De coördinator werkt ook een beleid 
uit inzake industrie- en KMO terreinen en fungeert 
als contactpersoon voor bedrijven en kandidaat-
investeerders.
jouw profiel
Houder van het diploma:
• master in de TEW of economie;
• handelsingenieur
of daarmee gelijkgesteld.

wetenschappelijk medewerker 
tentoonstellingsontwikkeling 
Gallo-Romeins Museum
contract onbepaalde duur - voltijds + wervingsreserve 2j
jouw uitdaging
De wetenschappelijk medewerker werkt mee aan 
de conceptuele en inhoudelijke ontwikkeling van 
een nieuwe permanente tentoonstelling (teksten, 
films, kaarten, ..). Hiervoor verzamelt, selecteert en 
synthetiseert hij/zij wetenschappelijke informatie (over 
objecten), mbt het gebied van de civitas Tungrorum.

Wij zijn Tongeren 
en zoeken een

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!



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

Zin om mee te bouwen aan een e�  ciënte en moderne 
organisatie waar een toegankelĳ ke dienstverlening op maat van 
de inwoners centraal staat? Lees dan snel verder en wie weet 
kom jĳ  in ons team van geëngageerde medewerkers terecht. 

Projectleider afdeling grondgebiedszaken/
publieke ruimte (A1-A3)
Profi el
Je hebt een masterdiploma industrieel ingenieur bouwkunde of volgde 
een gelĳ kwaardige masteropleiding aangevuld met relevante cursussen 
OF je rondde een gelĳ kwaardige bacheloropleiding bouwkunde met 
succes af, aangevuld met relevante cursussen en/of relevante ervaring 
van ten minste 5 jaar. Je werkt plan- en projectmatig en kan meedenken 
op beleidsniveau.

Afdelingshoofd burgerzaken en 
dienstverlening (A1-A3)
Profi el
Je beschikt over een masteropleiding (rechten, bestuurskunde, politieke 
wetenschappen, sociale wetenschappen, sociologie) of daarmee gelĳ k-
gesteld. Bovendien heb je minstens twee jaar relevante ervaring in een 
adviserende, coördinerende, leidinggevende en/of managementfunctie. 
Je kan organisatiebreed denken.

Omgevingsambtenaar milieu (B4-B5)
Profi el
Je beschikt minimum over een relevant bachelordiploma (bĳ  voor-
keur inzake milieu) en kan minstens twee jaar relevante werkervaring 
aantonen. Je hebt een brede belangstelling voor milieu en stedenbouw. 
Je hebt een zekere kennis van informatica en een aantal relevante 
toepassingen.

Hoofdmaatschappelĳ k werker thuiszorg 
(B4-B5)
Profi el
Je hebt minstens vier jaar  ervaring inzake thuiszorg in de brede zin. Je 
beschikt over een relevant bachelordiploma. Leidinggevende ervaring 
of een extra masteropleiding vormen een pluspunt.

Aanbod
Je krĳ gt een voltĳ ds contract van onbepaalde duur (functies komen ook 
in aanmerking voor een deeltĳ dse aanwerving van 80%) en ontvangt 
een loon volgens de vaste loonschalen A1-A3 (projectleider afdeling 
grondgebiedszaken/publieke ruimte en afdelingshoofd burgerzaken en 
dienstverlening) of B4-B5 (omgevingsambtenaar milieu en hoofdmaat-
schappelĳ k werker thuiszorg). Er wordt een wervingsreserve aangelegd 
van 2 jaar (+ 2 jaar verlengbaar). Je komt terecht in een dynamische 
organisatie waar ook doorgroeimogelĳ kheden zĳ n.

Solliciteren?
Stuur je kandidatuur ten laatste op dinsdag 18/08/2020 naar 
poolstok.sta�  ng@sdworx.com. De schri� elĳ ke proef vindt plaats in 
de loop van september 2020.

Voor informatie over de inhoud van de 
functie en de arbeidsvoorwaarden kan je 
terecht op www.tremelo.be/vacatures.    
Voor vragen over de selectieprocedure mail 
je naar poolstok.sta�  ng@sdworx.com.

Nog
vragen?

Kom ons 
buitengewone 
team versterken!

CLUSTERCOÖRDINATOR 
BURGER EN WELZIJN NIVEAU A1A-A3A • VOLTIJDS 

Neem jij graag de dienst burgerzaken, sociale dienst, thuis- en ouderenzorg, 
woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum  en serviceflats onder jouw vleugels? 
En zet je graag jouw tanden in het gezondheids- en senioren beleid? Dan ben jij 
misschien wel de clustercoördinator Burger en Welzijn die wij zoeken.

Je bouwt een vertrouwensrelatie op met de diensthoofden en de zelfsturende 
teams binnen jouw cluster. Je ondersteunt hen bij de organisatie van hun 
dienstverlening en maakt ruimte voor samenwerkingsverbanden. Je bent de brug 
tussen het bestuur en de diensten van jouw cluster enerzijds en tussen het bestuur 
en externe partners anderzijds. 

Je hebt een goed inzicht in je vakgebied en hebt een grote interesse in de thema’s 
binnen jouw cluster. Je bent leergierig en volgt ontwikkelingen op en je weet de 
opgedane kennis te implementeren in de dagelijkse werking en bij het uitzetten van 
een beleid. 

Kandidaten voor deze functie op A-niveau hebben minstens een master diploma op 
zak. 

Wat bieden wij? Wie als voltijds clustercoördinator start, heeft recht op een 
minimum brutomaandloon van 3.170,07 euro, maaltijdcheques van 8 euro, een 
fietsvergoeding, mogelijkheid om aan te sluiten bij de hospitalisatie verzekering en 
een gunstige verlofregeling. Je kan tot 12 jaar ervaring uit de privésector 
meenemen.

Interesse? 
Solliciteren kan tot en met 5 augustus via beerse.hro.be. Kandidaten die in 
aanmerking komen, zullen op 24/08 de opgave van een schriftelijke opdracht 
toegestuurd krijgen die ze ten laatste op 31/8 moeten indienen. De mondelinge 
proeven staan gepland op 9/09.


