
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  

Neem een doorsnee bedrijf van duizend werk-
nemers, dan is op een gemiddelde werkdag 

daarvan 70 à 80 werknemers afwezig door ziek-
te. De cijfers die HR-specialisten, als Attentia en 
Securex, hierover regelmatig publiceren, kunnen 
licht verschillen. Maar nu ook niet weer zo erg 
veel. 
Eén bekende manier om ziekteverzuim of absen-
teïsme in te delen is de duurtijd: kortlopend (min-
der dan één maand), middellang (langer dan een 
maand en korter dan een jaar) en langdurig (lan-
ger dan een jaar). Vooral het aantal langdurig af-
wezigen steeg de voorbije jaren sterk in ons land. 
Ook de coronacrisis heeft zo zijn impact op ziekte-
verzuim. Zo was er volgens SD Worx, een andere 
HR-specialist, in mei een halvering van het kort 
verzuim, in vergelijking met mei vorig jaar. Maar 
lag het middellang ziekteverzuim (afwezigheid 
tussen een maand en een jaar) tien procent ho-
ger dan een jaar geleden. Naast de duurtijd zijn er 
ook andere manieren om verzuim in te delen. Met 
deze vier kleuren bijvoorbeeld.

1. WIT VERZUIM
Dit is eenvoudig: hierbij is de medewerker echt ziek. 
Hij of zij wordt door een dokter dan ook arbeidson-
geschikt verklaard. Opvallend: slechts 30 procent, 
en dus een minderheid, van het totale verzuim zou 
wit verzuim zijn, zo bleek uit recente bevindingen 
van de Nederlandse adviseur Peter Weustink.

2. GRIJS VERZUIM
Wit verzuim kan overgaan in grijs verzuim: de me-
dewerker meldt zich ziek af voor het werk, maar 
het is onduidelijk of dat verzuim nog wel terecht is. 
Klassiek voorbeeld: iemand blijft het hele ziekte- 
briefje thuis, terwijl men eigenlijk niet meer ziek is. 
Een medewerker heeft dus de keuze om zich wel 
of niet ziek te melden. Er is wellicht wel sprake van 
ziekte, maar er zijn  ondanks de ziekte wel arbeids-
mogelijkheden. 
Telt ook mee in deze categorie: de eigen ziekmel-
ding vanwege een ziek kind of vanwege privé- 
omstandigheden. Zowat 60 procent van alle ver-
zuim zou grijs verzuim zijn. 

3. ZWART VERZUIM
Een medewerker meldt zich ziek, maar is niet ziek 
en ook niet arbeidsongeschikt. “Zwart verzuim  is 
eigenlijk gewoon een vorm van fraude”, aldus 
Peter Weustink. Volgens hem bedraagt deze cate-
gorie minder dan 10 procent van het totale ziekte-
verzuim.

4. ROZE VERZUIM
Dat is net het omgekeerde: ziek zijn en toch ko-
men werken. Maar wie ziek komt werken, kan 
waarschijnlijk niet optimaal presteren en boven-
dien: nog zieker worden én andere medewerkers 
besmetten. Waardoor het voor een werkgever nog 
meer ziektes en andere last kan zorgen. 
Het coronavirus was voor bedrijven op dit vlak een 
wake-up call. Want werd tot voor enkele maanden 
ziek komen werken nog aanzien als aanvaardbaar 
of (erger nog) als een heldendaad, dan is dat van-
daag al lang niet meer het geval. 
Wie (echt) ziek is, blijft best thuis. 

William Visterin

DE ENE KLEUR IS DE ANDERE NIET

Ken jij deze vier soorten 
ziekteverzuim?

Ziekteverzuim stijgt al jaren in ons land, al gooit corona nu één en ander door elkaar. Maar er 
bestaan diverse vormen om wegens ziekte afwezig te zijn. Of kleuren, want wat dacht je van 
zwart, wit, grijs of roze verzuim?

“Zowat 60 procent
van alle verzuim 

zou grijs verzuim zijn:
onduidelijk of de 

afwezigheid wegens 
ziekte wel terecht is.”



INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online.
VRAGEN? Contacteer Gertjan Hoste op +32 9 242 53 51.

Service Manager
Ervaren peoplecoach en proactieve changemanager 

Je functie: • Je neemt de verantwoordelijkheid op voor de 
plannings- en serviceafdeling van de verschillende entiteiten 
• Vanuit een sterk aanwezige sense of urgency leg je prioriteiten en 
zorg je voor een gestroomlijnde dagelijkse werking • Je stemt de 
afdelingen op elkaar af en zorgt voor synergieën. Je zet structuren 
op die de organisatie in staat stellen vlotter om te gaan met de 
veranderingen en groei waarmee ze geconfronteerd wordt • Je 
geeft richting aan de afdelingen, je streeft naar een optimale 
serviceorganisatie en bent verantwoordelijk voor het opvolgen van 
tijd, kosten en middelen van de activiteiten • Je stuurt direct en 
indirect een omvangrijk team (50-tal medewerkers) aan van 
planners, techniekers, monteurs, etc. Je volgt hun prestaties op en 
coacht hen naar performante resultaten in een mensgericht kader 
• Je zet je schouders onder de implementatie van een nieuwe 
planningstool. Je creëert een draagvlak om tot een optimaal 
gebruik van de toolfunctionaliteiten te komen • Je neemt een 
managementverantwoordelijkheid op en rapporteert aan de 
Operations Manager.

Je profiel: • Je redeneert op masterniveau en beschikt over een 
sterk uitgebouwde ervaring binnen een technische service-
omgeving • Je kan vlot schakelen tussen het strategische niveau 
en een meer hands-on benadering • Als ervaren changemanager 
voer je veranderingen door die een structurele verbetering vormen 
voor de organisatie • Je toont je een sterke peoplecoach en slaagt 
erin vanuit je persoonlijkheid vlot mensen mee te krijgen en aan 
hetzelfde zeel te doen trekken. Je stelt je eveneens kordaat en to 
the point op waar nodig • Je bent matuur en verantwoordelijk. 
Proactief als je bent neem je het heft in handen en streef je naar 
concrete oplossingen • Je werkt projectmatig en gestructureerd 
met een neus voor efficiëntie • Je spreekt Nederlands met een 
goede kennis van het Frans.

Aanbod: • Een modern, ambitieus en gezond groeibedrijf met een 
informele bedrijfscultuur, dat actief streeft naar een duurzaam, 
veilig en comfortabel leef- en werkklimaat • De mogelijkheid om 
deze rol mee invulling te geven, zowel op beleidsmatig als op 
operationeel niveau, waardoor je impact groot is.

Kingspan Light + Air wil een 
comfortabel, duurzaam en vooral 
veilig binnenklimaat creëren, met op 
maat gemaakte totaaloplossingen voor 
rook- en warmteafvoer, ventilatie, 
daglicht en beveiliging. De divisie in 
België Kingspan Light + Air Belgium is 
een fusie van twee bedrijven, Argina 
Technics en Brakel Aero. Het is een 
internationale organisatie die duur-
zaam en veilig bouwen hoog in het 
vaandel draagt en projecten binnen de 
gebouwentechniek opzet van concept-
fase tot en met uitvoering voor allerlei 
gebouwtypes. Daarnaast is zij ook 
actief in brand- en gasdetectie en toe-
gangscontrole via eigen producten. Ze 
zijn momenteel op zoek naar een (m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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graffiti by Disorderline

the art of 
caring

2019

Voor meer info en/of sollicitatie zie www.werkeninazalma.be

STAFMEDEWERKER 
VERPLEEGKUNDIG ZIEKENHUISHYGIËNIST /HEMOVIGILANTIE

MANAGER ZORGPROJECTEN

AZ Alma koestert z’n medewerkers en verdiende de titel ‘Zorgwerkgever van het Jaar 2019’. 
Need we say more? We hebben interessante, maatschappelijk relevante job oppor tuniteiten 
voor enthousiastelingen met een hart voor zorg.  

Geaccrediteerd
van 1 februari 2020
tot 1 maart 2024
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Mail uw cv naar De Putter & Co, HRM adviseurs voor Logistiek, Transport en Automotive

Straatsburgdok — Noordkaai 21 bus 14  B-2030 Antwerpen  hrm@deputter.co  T: +32-3-320.87.87 www.deputter.co

LOGISTIEK VERANTWOORDELIJKE

In deze functie ben je verantwoordelijk voor een feilloze 
werking van de logistieke afdeling wat zich vertaalt in 
een prima klantenservice. Je ziet enerzijds toe op het 
goed functioneren van de operationele activiteiten in 
het magazijn, anderzijds verlies je de efficiëntie van jouw 
team van 5 orderpickers niet uit het oog.

Dagelijks sta je, via e-mail en telefoon, in contact met 
onze klanten en medewerkers. Je gaat proactief aan 
de slag en verleent een perfecte service waarbij je 

anticipeert op mogelijke problemen. Tevens controleer 
je de binnenkomende orders, ladingen en opdrachten 
waarbij een goede communicatie met planning, productie, 
administratie en export van belang is. 

Je geeft duidelijke instructies aan het logistieke team 
in het kader van een correcte uitvoering van hun 
opdrachten en communiceert op een duidelijke manier 
met de ondersteunende diensten. Daarnaast bekijk je 
analytisch de bestaande procedures om verbeteringen 
aan te brengen in de logistieke processen en zorg je voor 
orde en netheid op de werkvloer in samenwerking met de 
productieverantwoordelijke. Je rapporteert rechtstreeks 
aan de operations director.

JE PROFIEL
• Heb je een diploma in logistiek 

management en / of enkele jaren ervaring in 
een logistieke omgeving?

• Heb je een goede operationele kennis van 
Nederlands, Frans en Engels?

• Kan je vlot werken met een ERP-pakket en 
Office toepassingen?

• Ben je bovendien analytisch, gestructureerd 
en stressbestendig?

WIJ BIEDEN 
• Je komt terecht in een groeiende 

KMO en krijgt een job met voldoende 
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

• Daarnaast mag je in ruil voor je inzet 
rekenen op een marktconform salarispakket, 
aangevuld met extralegale voordelen.

Bruggeman nv is een belangrijke speler op de gedistilleerde drankenmarkt in de Benelux, realiseert een omzet van meer dan 45 miljoen 
euro (Benelux + export) in zowel Horeca als Food en maakt deel uit van de Franse groep LA MARTINIQUAISE, die wereldwijd aanwezig is in 
110 landen. Bruggeman is marktleider in jenever, met de premium-merken PETERMAN, SMEETS en HERTEKAMP, en speelt verder een 
belangrijke rol op de whisky-, wodka- en rummarkt met merken als Label 5 Whisky, Poliakov Vodka, Negrita RUM, Porto Cruz, Mangaroca.
Om de verdere groei en onze logistieke processen in goede banen te leiden, zijn we op zoek naar een:
www.bruggeman.be



INTERESTED?
Visit jobs.hudsonsolutions.com and apply for this position online.
QUESTIONS?
Contact Elisa Pauwels on +32 9 242 54 73.

Sales Manager Flexo Print & Paper Business 
Flexo Print Expert driven to contribute to the further growth 

of an international market leader 

Do you want to be part of this strong and ambitious 
company and take charge of the commercial strategy, sales 
targets and team within the flexo print & paper segment for 
the BeNeLux and France?

Then you might be the Sales Manager tesa is looking for! Your 
responsibilities will include: • You align with the global business 
and commercial strategy and define and implement a sales plan 
in order to contribute to the growth of tesa within the flexo print 
& paper market in the BeNeLux and France • You guide and 
coach a team of 5 Key Account Managers • You set out 
objectives and sales targets while steering the team in order to 
achieve them • You build partnerships between tesa and new 
and existing clients • You temporarily manage a number of clients 
when needed or requested.

Does this challenging position match your interests? 
If so then have a look to see if you meet the following 
requirements:

• You obtained a bachelor’s or master’s degree and have relevant 
experience in selling industrial capital equipment and/or 
industrial consumables. If you do not have any experience in 
one of these areas you are willing to develop your skills • You are 
a true flexo print expert, relying on a broad network and having 
a strong knowledge of the market and/or its suppliers • You are a 
strategic thinker and change ambassador who does not 
hesitate to stand up for your opinion • You are a strong
communicator and are able to express yourself fluently in 
English and French, and preferably also in Dutch.

tesa is one of the world’s leading 
manufacturers of technical adhesive 
tapes and self-adhesive system 
solutions. The company serves 
industrial and professional customers 
as well as end consumers. A strong 
brand presence and customer 
orientation have made them a market 
leader in many segments, both in the 
BeNeLux and worldwide. tesa’s 
values are empowerment, excellence, 
collaboration, appreciation and trust.

BENELUX
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This recruitment is exclusively conducted by Hudson.

VZW Asster is een organisatie die bestaat uit het psychiatrisch 
ziekenhuis ‘Asster’ en het psychiatrisch verzorgingstehuis ‘De 
Passer’ in Sint-Truiden. Per jaar worden er meer dan 2200 opnames 
gerealiseerd. Ons zorgaanbod richt zich tot alle leeftijdsgroepen en 
wordt aangeboden in diverse gespecialiseerde zorgclusters verspreid 
over twee campussen. In Asster werken meer dan 900 medewerkers 
en 20 artsen, die met veel passie en professionalisme kwaliteitsvolle, 
warme en veilige zorg leveren. Het ziekenhuis participeert aan diverse 
zorgvernieuwingsprojecten en netwerken.

HOOFDARTS

PSYCHIATER 
(SPECIALISATIE VOLWASSENEN)

PSYCHIATER 
(SPECIALISATIE KINDEREN EN JONGEREN)

Wij bieden een warme werkomgeving waar kwaliteit en 
mensgerichte zorg elke dag vertaald worden in zorg voor 
patiënten, bewoners én medewerkers. 

Heb je interesse om bij ons aan de slag te gaan? Check de 
uitgebreide beschrijving van onze vacatures op onze jobsite: 
asster.hro.be. Welkom!

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!

STABITEC bv, met vestigingen in BRUGGE en GENT
is een toonaangevend studiebureau met een veel-
zijdige service op vlak van stabiliteit, technieken,
veiligheid en energieverslaggeving. Voor ons kantoor 
in BRUGGE wensen wij de afdeling “energie” te 
versterken met een (m/v)

EPB-DESKUNDIGE/
VERSLAGGEVER (ref 119 302)

• leergierig ma of ba • met bouwtechnische background
De uitdaging: Na een grondige interne opleiding word je autonoom verantwoordelijk 
voor zeer diverse projectaanvragen: • analyse en berekeningen met behulp van EPB-soft-
ware • opstellen van synthesenota’s en eindverslagen • overleg met alle actoren: architect, 
projectontwikkelaar, collega-experten, ... • klantenadvies.

Profi el: • hogere opleiding in bouwkunde: ingenieur, toegepaste architectuur, ...
• interesse voor energiewetgeving • leergierig en communicatief • Kennis AutoCad en 
SketchUp zijn pluspunten. 

Aanbod: • een gevarieerde groeifunctie • talrijke uitdagende projecten • een 
solide werkgever gekend voor een professioneel en geïntegreerd 

servicepakket • een competitief salaris + voordelen.

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 

WERKBEGELEIDER -
COACH LOGISTIEK (ref. 115 606)

“hands-on“ organisator uit logistiek of productiebedrijf
De uitdaging: Na een grondige introductie zal je in duo met je collega instaan voor: • een optimaal 
verloop van de dagelijkse transporten (interne en extern transport), de goederenfl ow in en uit 
magazijn, stockage, … • de werkorganisatie voor 15 magazijniers, 6 chauffeurs en 2 dispatchers 
• de coaching en begeleiding aan de medewerkers op de werkvloer • de organisatie van de 
dispatching • de planning van de ophalingen (bij burgers en recyclageparken) in 23 gemeenten
• het beheer van het wagenpark.

Profi el: • een sociaal geëngageerde en enthousiasmerende leider • praktische coach op de 
werkvloer • bachelor of gelijkwaardig door ervaring • met sterke interesse voor logistiek en 

transport.

Aanbod: • een brede functie in de aansturing van mensen • de kans om mee te werken 
aan de creatie van maatschappelijke meerwaarden o.a. tewerkstelling, hergebruik, … 

• een groeiende organisatie waarin een goede work-life balance centraal staat 
• stabiel dagwerk en marktconforme loonvoorwaarden.

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

www.dekringwinkelmidwest.be



JOUW OPDRACHT: • Als elektricien sta je in voor het preventief klein en groot elektrisch 
onderhoud van onze installaties • Je voert inspecties uit op de installaties en gebouwen, je volgt de 
onderhoudsschema’s van groot onderhoud op en voert indien nodig herstelwerkzaamheden uit • Bij 
acute storingen spoor je de oorzaken op en verhelp je onmiddellijk indien mogelijk • Je registreert 
de uitgevoerde herstellingen in het beschikbare softwareprogramma.

JOUW PROFIEL: • Technisch Secundair Onderwijs elektrotechniek of gelijkwaardig door ervaring 
• Kennis PLC techniek is een pluspunt • Je stelt je fl exibel op en bent bereid te werken in een 
ploegenstelsel met regelmatig nacht- en weekendwerk • Je hebt basiskennis van MS Offi ce.

EEN UITDAGENDE JOB IN DE HAVEN 
VAN GENT, HET ZEGT JE WAT?

Euro-Silo, een toonaangevend op- en overslagbedrijf voor granen en 

derivaten, is op zoek naar nieuwe collega’s:

INTERESSE?
Stuur dan je cv naar sollicitatie@eurosilo.be
of bel voor meer inlichtingen naar 09/353 77 70.

Meer info op www.eurosilo.be

ONDERHOUDSELEKTRICIEN

Allround bediende
met kennis van facturatie (ref. 9094)

kim@aanwervingshuis.be | 09/310.83.39 | www.aanwervingshuis.be
Deze vacature wordt exclusief behandeld door Aanwervingshuis. 

Functie: • Je staat in voor het debiteurenmanagement en bijkomend 
klantencontact. • Je bent het telefonische aanspreekpunt en behandelt 
verschillende backoffice taken. • Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen en 
beheren van gegevens en opstellen van bijhorende rapportages. Bijvoorbeeld van 
klantenbestanden. • Je biedt administratieve ondersteuning en zorgt voor een 
nauw contact en goede connectie met jouw collega’s.

Profiel: • Je beschikt over een relevant diploma en/of ervaring. • Je bent 
dynamisch, positief ingesteld en kunt zelfstandig werken. • Je bent energiek, 
nauwkeurig, gestructureerd en cijfermatig sterk. • Je bent een verbindende factor
binnen de organisatie en zet in op een vlotte samenwerking tussen de verschillende 
afdelingen. • Je bent zeer klantgericht en communicatief sterk.

Aanbod: • Je komt terecht in een groeiende onderneming die behoort tot een 
internationale groep waar een informele sfeer 
heerst. • Innovatie, passie, vooruitgang, respect en
eerlijkheid zijn de kernwaarden van Lely Center, dit 
voel je ook op de werkvloer.

Lely Center Vlaanderen NV te Lochristi | 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.

Ter uitbreiding van hun team zijn wij op zoek naar een:

Vier op een rij: welke vorm 
van ouderschapsverlof kiezen?
Sinds ruim een jaar is het mogelijk om één tiende ouderschapsverlof op te nemen, de vierde vorm van 
ouderschapsverlof. Maar die nieuwe maatregel wordt blijkbaar nog maar weinig gebruikt door werknemers. 

Vroeger konden werknemers het ouderschapsverlof 
in drie vormen opnemen: een voltijdse schorsing of 
een loopbaanvermindering tot de helft óf met één 
vijfde. 
Sinds 1 juni 2019 kwam daar een vierde manier bij. 
Zo kunnen voltijdse werknemers per kind, tot maxi-
mum 40 maanden, één tiende ouderschapsverlof op-
nemen. Deze periode van veertig maanden kan de 
werknemer opsplitsen in periodes van tien maanden 
of een veelvoud ervan. Zo kunnen werknemers elke 
week een halve dag verlof opnemen (bijvoorbeeld 
woensdagmiddag), ofwel één dag om de 14 dagen.

1/10 WEINIG GEBRUIKT
Uit een steekproef van de loongegevens van Liantis 

bij ruim duizend werkgevers met 8.189 werknemers 
blijkt dat slechts 5 procent van de medewerkers kiest 
voor één tiende ouderschapsverlof. Dat stelt Yannel 
Proost die voor haar bachelorproef aan de Hoge-
school PXL in Hasselt de data analyseerde. Ze ver-
geleek hierbij de gegevens van de tweede helft van 
2019 met die van de tweede helft van 2018. 
Uit de resultaten bleek bovendien dat één tiende 
verlof voornamelijk gebruikt wordt in ondernemin-
gen met minder dan 50 werknemers. “Het één tiende 
verlof is dan ook geen recht maar een gunst van de 
werkgever”, stelt Proost. “We vermoeden dat het in 
kleine ondernemingen makkelijker is om dit individu-
eel te bespreken.”  

(WiVi)

Welk van de vier?
Van alle medewerkers met ouderschapsverlof kiest: 
é62 procent voor voltijds ouderschapsverlof
é30 procent voor 1/5de ouderschapsverlof
é3 procent voor 1/2de ouderschapsverlof
é5 procent dus voor 1/10de ouderschapsverlof

Bron: Liantis, PXL

OMDAT JE BEST 
NIET MET EENDER WIE 

IN ZEE GAAT.

Kortrijk   |   Vaartstraat 25   |      056 225 880

Gent   |   Kortrijksesteenweg 1099   |      093 108 339

www.aanwervingshuis.be   |   info@aanwervingshuis.be

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? 



Onze klant, Werbouck ALU-PVC, te 
Izegem is een familiebedrijf die instaat 
voor het ontwerpen, produceren en 
plaatsen van uw deuren, ramen en 
veranda in aluminium en het creëren 
van stijlvolle outdoorruimtes. Ze zijn 
specialist in hun vakgebied. Ze zijn zowel 
actief in nieuwbouw als in renovaties. 
Door hun blijvende groei, zijn zij op zoek 
naar versterking (m/v):

Projectleider (ref. 8277)

Oost- en West-Vlaanderen

Klaar voor deze uitdagende job?
Solliciteer dan snel en stuur een mailtje naar kato@aanwervingshuis.be
056 225 880 | Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk
Deze functie wordt exclusief behandeld door Aanwervingshuis.

Jouw taken: Nadat een project verkocht is, komt het bij jou 
terecht en volg je deze op van A tot Z. Je zorgt voor een 
correcte orderingave, je plaatst de nodige bestellingen en stelt 
productielijsten op. Wanneer nodig teken je detailschetsen
en plannen uit. Hierna volg je ook de verschillende projecten 
ter plaatse op. Je neemt deel aan werfvergaderingen, 
begeleidt de verschillende werven en volgt de plaatsers op. 
Doorheen het ganse project ben je dé contactpersoon voor 
klant en (onder)aannemer.

Jouw profi el: Je hebt een eerste ervaring in aluminium, je kan 
een overzicht bewaren tussen de verschillende projecten en 
volgende woorden beschrijven jou:

NAUWKEURIG | COMMUNICATIEF | ONDERNEMEND 
GEDREVEN | VERANTWOORDELIJK

Het aanbod: Werbrouck ALU-PVC heeft een horizontale 
structuur  waar je aan de slag gaat met een high-end 
product en terecht komt in een hecht en ervaren team. 
Daarnaast voorzien zij naast het loon heel wat extralegale 
voordelen, zoals maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatie-
verzekering, etc. V
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SOLLICITEER METEEN VIA
WWW.LUKOIL.BE

SOLLICITEER METEEN VIA

• Communicatief ingesteld 
en klantvriendelijk?

• Energiek, verantwoordelijk 
en zelfstandig?

• Klaar om deel uit te maken 
 van ons succesverhaal?

GEZOCHT
ENERGIEKE 
UITBATER
SERVICE STATION 

HASSELT

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 Hasselt
en groei samen met ons.

Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard gevestigd in hartje Gent en actief in het  
arrondissement Gent-Eeklo wenst spoedig over te gaan tot een voltijdse aanwerving van een:

CELVERANTWOORDELIJKE NIEUWBOUWPROJECTEN
Bouwtechnisch expert met verantwoordelijkheidszin

Jouw terrein
• Supervisie op de opvolging en uitvoering van 
nieuwbouwprojecten vanaf de ontwerpfase t/m 
de definitieve oplevering ervoor zorgend dat de 
projectresultaten behaald worden.
• Tijdig detecteren, analyseren van problemen 
of noden, oplossingen voorstellen en toepassen 
in lijn met de interne standaarden en de te 
volgen procedures.
• Rapporteren over de voortgang en de 
resultaten van het nieuwbouwproject naar het 
diensthoofd.
• Leiding geven aan de interne projectleiders.
• Verantwoordelijk voor project- en ad-hoc 
opdrachten met bewaking van deadlines.

Naar wie zijn wij op zoek?
• Je beschikt over een masterdiploma (universi-
tair of hoger onderwijs lange type), bij voorkeur 
industrieel ingenieur bouwkunde.
• Relevante ervaring als projectleider in de 
uitvoering van (middel)grote bouwprojecten is 
essentieel.

• Je beschikt over een degelijke technisch 
inzicht, leidinggevende en organisatorische 
vaardigheden.
• Vaardigheden: kennis MS-office, schriftelijk 
en mondeling communicatief.
• Je bent in het bezit van een auto.

Wij bieden
• Een vast contract
• Voltijdse tewerkstelling (36 u/week) in een 
systeem van glijdende uren (vrijdagnamiddag 
vrij).
• Aangename werksfeer in een dynamische 
organisatie.
• Attractieve verloning volgens de wedden-
schalen van de Vlaamse Gemeenschap met 
tal van extralegale voordelen (o.m. een royale 
groepsverzekering).

Ga een kijkje nemen op onze 
website www.volkshaard.be 
en ontdek waar wij ons elke dag 
opnieuw voor inzetten!

De Wiekslag vzw is een 
organisatie binnen de 
bijzondere jeugdzorg.

Meer informatie, 
functiebeschrijving, 

functieprofiel en 
sollicitatieadres vind je op 

www.dewiekslag.be onder 
de rubriek vacatures.

De Wiekslag heeft de 
volgende vacature:

-   BEGELEIDER JONGENSGROEP (voltijds) 
  Combinatie groepsbegeleiding en 

contextbegeleiding 
-  Indiensttreding in overleg, ten vroegste 

17 augustus 
- Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur 
-  Flexibele werktijden; avondwerk en werken 

op zaterdag
- Plaats van tewerkstelling: Alken

hrm@deputter.co
T: +32-3-320.87.87

REKRUTERING VIA MEDIA
EXECUTIVE / DIRECT SEARCH

Deel je onze passie?

Ontdek boeiende vacatures binnen
Transport, Logistiek en Automotive

www.deputter.co/jobs
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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. 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.

www.wzcmorgenster.be/jobs
www.sintjozef-gent.be/jobs

Exalta vzw is op zoek naar een

Nieuwsgierig?
Surf voormeer info naar:

SITE MANAGER
wzc morgenster | Sijsele
AFDELINGSHOOFD ZORG
wzc sint-jozef | Gent

Hoofddeskundige personeel
FUNCTIE:  Je verricht zelfstandig en proactief diverse
administratieve, coördinerende, organisatorische,
sociaal-juridische, analytische en beleidsondersteunende
prestaties met het oog op een correcte, efficiënte en
mensgerichte ondersteuning van het HR-beleid en staat
mee in voor de voorbereiding, de opvolging en de
realisatie van het HR-beleid in al haar facetten.

PROFIEL: Je bent een uitstekende communicator,
initiatiefnemer, enthousiast, stressbestendig,
probleemoplossend en fungeert als aanspreekpunt voor
zowel interne als externe klanten. Je  weet jouw voeling
met mensen en hun talenten ook tastbaar te maken in
verschillende technische tools en HRM-processen. Jouw
expertise draagt bij tot een professioneel en strategisch
HR-beleid. Je bent in het bezit van een bachelordiploma
en je beschikt over 4 jaar relevante aantoonbare
beroepservaring in HR.

AANBOD: Een gevarieerde, voltijdse contractuele
betrekking (38/38 u/w) voor onbepaalde duur met
glijdende werktijdenregeling. Verloning op niveau B4-B5
met brutomaandsalaris vanaf €2894 met mogelijkheid
tot valorisatie van relevante beroepservaring +
extralegale voordelen.

De stad Aarschot, parel van het Hageland, staat met
meer dan 250 medewerkers in voor een klantvriendelijke
dienstverlening en het realiseren van
beleidsbeslissingen. Hiervoor hebben we medewerkers
met diverse competenties nodig.
We zijn op zoek naar (m/v/x):

Meer informatie:
www.assolutions.be/jobs of via
elien@assolutions.be of 09 389 69
96. Kandidaat stellen: stuur je
sollicitatiebrief, CV, diploma en
uittreksel uit het strafregister
uiterlijk op vrijdag 7 augustus
2020 via
https://www.jobsolutions.be/regi
ster/5932 of aangetekend naar
Elien Van Ranst, Kokerstraat 2a,
9750 Kruisem.



Scan en solliciteer meteen!

WORD JIJ 
DEEL VAN 

#TEAMSINTJAN?
Scan en solliciteer meteen!

WORD JIJ 
DEEL VAN 

#TEAMSINTJAN?

Ontdek
onze vacatures
Dag en nacht voor het leven

Interesse? Neem dan zeker eens een kijkje op

jobs.azsintjan.be

ZORG
 Zorgmanager (A4a - A4b)

 Hoofdvroedvrouw (BV5)

 Hoofdverpleegkundige algemene interne - oncologie (BV5)

 Adjunct -hoofdverpleegkundige NICU (BV4)

 Verpleegkundige spoedgevallen (BV1-BV2-BV3)

 Verpleegkundige operatiekwartier (BV1-BV2-BV3 en C3-C4)

 Verpleegkundige Intensieve zorgen 3 (BV1-BV2-BV3)

 Verpleegkundige consulatie pijnkliniek (BV1-BV2-BV3 en C3-C4)

 Verpleegkundige geriatrie (BV1-BV2-BV3 en C3-C4)

 Verpleegkundige verschillende chirurgische diensten
(BV1-BV2-BV3 en C3-C4)

ONDERSTEUNEND
 Technisch medewerker HVAC koeltechnieken (C1-C2-C3)

 Software ontwikkelaar (Deskundige ICT) (B1-B2-B3)

 Projectleider technieken (A1a-A1b-A2a)

E-COMMERCE MANAGER (ref. 113 009)

productbeheer, business development en procesoptimalisatie
De uitdaging: Na een korte introductie word je een interne spilfi guur in het beheer van de 
online business. Je zal nauw samenwerken met de customer service, de webmasters en de 
logistieke diensten. Je beheert en optimaliseert aldus het assortiment en de prijszetting, 
maar ook alle aanverwante systemen en processen. Hiertoe werk je dagelijks samen met de 
familiale bestuurders.

Profi el: • economisch master of gelijkwaardig met groeipotentieel (TEW, Handelsingenieur, 
…) • generalist met sterke interesse in online-handel en consumentengedrag • gefascineerd 
door IT-toepassingen op vlak van data-analyse en procesoptimalisering • bij voorkeur initiële 
ervaring in e-commerce, commerciële diensten en/of consultancy.

Aanbod: • een uitdagende functie als adjunct van de bedrijfsleiding • een job met directe 
impact op de operationele resultaten • een groeisector in volle beweging • een 

aantrekkelijk en uitgebreid productengamma • een vlakke organisatiestructuur
• een attractief en marktconform remuneratiepakket (te bespreken).

Mobistoxx is een dynamisch en sterk groeiend 
e-commerce bedrijf dat via zijn online shop o.a. 
meubelen en woonaccessoires aanbiedt. Voor 
verdere uitbreiding in Wervik 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 

Kan je verlofdagen afstaan aan een collega?
Je kan verlofdagen afstaan aan een collega. Meer zelfs: bij sommige organisaties gebeurt dit volop. 
Zo krijgen bij de Gezinsbond vijftien medewerkers met jonge kinderen extra vrije dagen. 
Dit dankzij collega’s die één of meerdere vakantiedagen afstaan.

“Onze kinderen zijn volwassen, ik heb genoeg 
vrije dagen en ik ben blij dat ik de jongere col-
lega’s daarmee kan helpen”, zo vertelt Tania 
De Brabanter, teamleader contactcenter bij de 
Gezinsbond. “Bovendien weet ik hoe hectisch 
het vroeger was toen onze kinderen klein waren. 
Zeker in deze coronaperiode kunnen jonge ou-
ders alle steun gebruiken.”
Tania is een van de medewerkers die bij de 
Gezinsbond via het zogenaamde solidariteits-
verlof eigen vakantiedagen afstond aan een col-
lega. Veel van die collega’s met kinderen waren 
de voorbije maanden genoodzaakt om al extra 
vrije dagen op te nemen omdat er geen opvang 
of school voor de kinderen was voorzien. 
Daarom vroegen ze bij de Gezinsbond om één 
of meerdere verlofdagen af te staan. In totaal 
werden 65 volle verlofdagen geschonken aan 
de collega’s. 15 medewerkers met kinderen ma-
ken er dus uiteindelijk gebruik van. 

MAG JE ELK VERLOF AFSTAAN?
Verlofdagen van de ene werknemer aan de 
andere schenken, kan, zo klinkt het bij de 
Gezinsbond, enkel bij een individueel akkoord 
tussen de drie betrokken partijen: de werkgever, 
de schenker en de krijger. Er kunnen ook geen 
wettelijke verlofdagen worden geschonken, het 
gaat over anciënniteitsdagen, arbeidsvrijstel-

lingsdagen of andere extra verlofdagen die een 
werkgever aan zijn werkgevers geeft. Gewone 
wettelijke vakantiedagen afstaan is niet mogelijk 
omdat Europa elke lidstaat verplicht om werk-
nemers een vakantie van vier weken te garan-
deren. 
In elk geval blijkt zo’n paar dagen vakantie in co-
ronatijden meer dan welkom voor gezinnen met 
kinderen. “De vier dagen solidariteitsverlof splits 

ik op in twee  delen. Zo kan ik een weekendje 
vroeger op reis en op het einde van de zomer 
kan ik zo het nieuwe schooljaar beter voorberei-
den”, vertelt Relinde Bingé, educatief medewer-
ker jonge gezinnen bij de Gezinsbond. “Ik had 
nooit verwacht dat de collega’s daar zo massaal 
zouden op reageren en ik vind het hartverwar-
mend dat dat zo evident bleek.”

William Visterin

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE


