
Hoe ontwaakt hr uit de crisis? Het was dé 
vraag die Jobat stelde aan 235 Neder-

landstalige managers in ons land. Voornamelijk 
werkzaam in human resources (hr), maar ook in 
communicatie en algemene directie. Met deze 
vijf postcorona hr-trends als resultaat.

1. MINDER AANWERVINGEN
Een no brainer: bijna zes op tien bedrijven uit 
het Jobat-onderzoek had in de periode van mid-
den mei tot midden juni minder vacatures door 
Covid-19, waarvan een kwart naar aanleiding 
van een tijdelijke rekruteringsstop. Van die zes 
op tien met minder vacatures verwacht overigens
ruim de helft in 2020 terug een verandering in 
deze situatie. De situatie is dus verschillend.
Bij Jobat.be zelf zagen ze van midden maart tot 
midden mei bijvoorbeeld vooral een daling bij 
vacatures vanuit interimkantoren, gevolgd door 
selectiekantoren. Het aantal gepubliceerde 
jobs in de gezondheidszorg bleef stabiel. 

2. REKRUTEREN VIA EIGEN KANALEN
Eigen media waren vóór Covid-19 het belang-
rijkste rekruteringskanaal voor (72 procent van 
de) bedrijven. Denk hierbij aan een eigen web-

‘werkgeversmerk’, is intussen een fundamenteel 
onderdeel van hr. 60 procent van de bedrijven 
was al actief bezig met employer branding en
43 procent wil ermee beginnen of het verder
uitbreiden.
Bij employer branding gaat het trouwens om een 
mix van doelen: het verhogen van de bekendheid 
als werkgever, de trots en tevredenheid van de 
eigen medewerkers tonen en het verkrijgen van 
kwalitatieve sollicitaties blijken hierbij de drie be-
langrijkste.

5. MEER VIDEO
In functie van employer branding wordt het ge-
bruik van video belangrijker. 45 procent van de 
bedrijven uit het onderzoek was al bezig met 
video, 23 procent wil ermee aan de slag gaan. 
Waardoor video belangrijker blijkt voor employer 
branding dan voor pure rekrutering.
Tegelijk zorgt corona in functie van employer 
branding ook voor een geplande toename van 
de inzet van digitale kanalen zoals de eigen job-
site, YouTube, nieuwssites en social media. Of 
hoe Covid-19 ook in hr de digitalisering een duw-
tje in de rug geeft.

William Visterin

site, Facebook-pagina of jobsite. Andere popu-
laire kanalen voor het vinden van nieuwe mede-
werkers waren in volgorde van belangrijkheid: de 
VDAB, de eigen medewerkers, het eigen profes-
sioneel netwerk en jobboards. 
Eigen jobbeurzen (met 11 procent) werden minder 
gebruikt vóór Covid-19, en nog minder waren vi-
deo en virtuele jobbeurzen. De helft van de be-
drijven is evenwel niet van plan hun kanalen voor 
rekrutering aan te passen naar aanleiding van 
Covid-19.

3. MEER VIRTUELE JOBBEURZEN
Dat is een duidelijke trend: Covid-19 kondigt een 
nieuw tijdperk aan voor jobbeurzen. Virtuele job-
beurzen werden vóór Covid-19 maar door een be-
perkt aantal bedrijven ingezet (6 procent in het 
onderzoek). De verwachting is dat het belang er-
van stijgt: 28 procent van de bedrijven overweegt 
om op virtuele jobbeurzen in te zetten. De meer-
derheid  hiervan zijn grote bedrijven. Jobbeurzen 
worden trouwens zowel voor rekrutering als em-
ployer branding gebruikt.

4. BELANG VAN EMPLOYER BRANDING
Employer branding, of het uitbouwen van je 

Corona verandert alles, en dus ook rekruteren. Deze trends tekenen zich af en digitalisering 
staat hierbij voorop. Van meer gebruik van video tot de opmars van virtuele jobbeurzen.

Rekruteren in het 
Covid-19 tijdperk

VIJF TRENDS IN HR

"Covid-19 kondigt
een nieuw tijdperk aan 

voor jobbeurzen.
Virtuele jobbeurzen

komen opzetten".

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 



ICT-COÖRDINATOR
voltijds - B4-B5

DESKUNDIGE MILIEU EN KLIMAAT
halftijds - B1-B3

BEGELEID(ST)ER BUITEN-
SCHOOLSE KINDEROPVANG
3/5 - C1-C3

Wil je verder 
helpen bouwen 
aan een 
professionele 
organisatie?

Lede is een bruisende, 
gezonde en sociale 
gemeente waar 
het goed is om te 
wonen, te leven, te 
ontspannen en te 
werken.

3 overeenkomsten van onbepaalde duur
Uiterste inschrijvingsdatum: 21 augustus 2020

Ruime verlofregeling en verloning volgens barema, aangevuld 
met diverse extralegale voordelen zoals bv. een bedrijfsfi ets.

Alle info vind je op www.lede.be

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

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

Product Manager
Elektrotechnisch expert die opportuniteiten detecteert & projecten faciliteert 

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

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

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

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

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

BORNEM
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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

Vroem! Vroem! Als kind was jij al gefascineerd door 
alles op wielen. Racen op je gocart, blokken vervoeren 
in je (denkbeeldige) vrachtwagen, speelgoed laden 
achter op je driewieler: je was er uren zoet mee. De 
meubels van mama en papa zagen serieus af. Gelukkig 
ontwikkelde je met de jaren de nodige behendigheid. 
In je truck, bestelwagen of bus: vandaag ben jij veilig 
onderweg. In binnen- en buitenland. 

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK?

Goesting in een 
topjob op de baan? 

www.asap.be/nl/jobs/chauff eur

CHECK:

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK?



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.
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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



Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online.
VRAGEN? Contacteer Annelies Vanderbauwhede op +32 9 243 89 52. 

Account Manager Cooling
Technisch-commercieel en projectmatig expert in de brede markt van koelindustrie

Je functie: • Je bent verantwoordelijk voor het uitbouwen en 
onderhouden van een uiteenlopende klantenportefeuille: zowel 
eindklanten (industriële koeling, gebouwen, datacentra, enz.), grote 
installateurs, ingenieurs-, architecten- en studiebureaus als 
distributiekanalen in Vlaanderen • Je opent deuren bij nieuwe en 
bestaande klanten in de brede markt van koelindustrie (industriële 
koeling, grote HVAC-projecten, voedings- en drankenindustrie, 
brouwerijwereld, enz.). Met je uitmuntende technische kennis 
detecteer je bovendien ook bredere opportuniteiten en oplossingen 
op maat bij klanten • Je slaagt erin om, dankzij jouw commerciële 
flair, een deal af te ronden • Je vormt het aanspreekpunt van a tot z 
tijdens de totale duur van het project op het gebied van 
dimensionering van het leidingsysteem, het ontwerp en installatie 
evenals de begeleiding en opvolging • Je creëert bijkomende 
betrokkenheid naar klanten toe via het geven van producttraining en 
het deelnemen aan sectorgerelateerde seminaries en evenementen 
• Je staat in voor een efficiënte en correcte rapportering van je acties 
en resultaten • Je houdt je kennis continu up-to-date en hebt oog 
voor evoluties en trends in de markt • Je draagt bij tot een goede en 

collegiale teamsfeer • Je rapporteert aan de Sales Manager en werkt 
nauw samen met je collega’s om als één team de vooropgestelde 
resultaten te bereiken.

Je profiel: • Je beschikt over een hoger technisch diploma, idealiter 
een masterdiploma • Je hebt ervaring in industriële koeling, met 
grote HVAC-projecten of in een daaraan gerelateerde werkomgeving. 
Kennis van gebouwentechnologie is een troef • Je bent een netwerker 
met de focus op het uitbouwen van langetermijnpartnerships en 
getuigt van goede projectmanagement skills • Je technische 
expertise staat je toe om breed mee te denken met klanten • Je bent 
resultaatgericht, commercieel, hands-on en pragmatisch ingesteld. 
Je weet van aanpakken • Je bent een dynamische teamplayer en 
communiceert intern en extern op een transparante manier • Je 
beschikt over de nodige discipline en nauwkeurigheid op het gebied 
van rapportering • Je spreekt vloeiend Nederlands en hebt een 
goede kennis van het Frans en Engels.

Georg Fischer nv, gevestigd in Sint-
Pieters-Leeuw en deel van de 
Zwitserse fabrikant Georg Fischer 
Corporation, is met 20 medewerkers 
actief als leverancier van kunststof 
leidingsystemen voor de BeLux-markt. 
GF zet in op de verkoop van een breed 
gamma aan producten (o.a. buizen, 
fittingen, afsluiters, meet- en controle-
apparatuur voor de industrie, gebouwen-
technologie en nutsbedrijven); op oplos-
singen op maat via een eigen work-
shopafdeling; op het aanleveren van de 
gepaste verbindingstechnologie en het 
organiseren van opleidingen op maat. 
Ook in het marktsegment cooling (HVAC 
en industriële koeling) vormt GF een be-
langrijke speler met o.a. voorgeïsoleerde 
leidingsystemen. In het kader van verdere 
groei zijn wij op zoek naar een (m/v)

SINT-PIETERS-LEEUW

Is op zoek naar een 
Commercieel-Technisch 

Medewerker 
Binnendienst

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!

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

De snelste weg 
naar een job in  
de publieke of 

non-profit sector.

Loon, sfeer of zekerheid: 
waarom ga jij ergens werken?
Loon, werksfeer, jobinhoud of bedrijfslocatie? Er zijn verschillende criteria 
waarom iemand voor een bedrijf wil werken. Al staat ‘the money’ bovenaan.

De criteria die een bedrijf aantrekkelijk maken 
voor de buitenwereld, blijven heel stabiel, stelt 
Jan Denys, arbeidsmarktexpert bij Randstad. 
Als er veranderingen optreden, dan hebben die 
meestal te maken met de conjunctuur. “Staat de 
conjunctuur onder druk dan hechten mensen 
vaak meer belang aan werkzekerheid”, stelt hij.
Uit het Randstad-onderzoek van dit jaar blijkt 
dat het criterium ‘loon en voordelen’ onbedreigd 
de belangrijkste drijfveer blijft. Het  behoudt een 
grote voorsprong op ‘werksfeer’ en ‘werkzeker-
heid’. De balans ‘werk/privé’ staat opnieuw op 
vier en ‘flexibele werkregelingen’ op vijf.
Dit jaar is er zelfs geen enkel criterium dat een we-

zenlijke voor- of achteruitgang maakt. “Aandacht 
voor milieu en maatschappij, het zogenaamde 
corporate social responsibility of CSR, slaagt er 
niet in de sterke opmars van vorig jaar -  in het 
zog van de klimaatmarsen - voort te zetten”, stelt 
Denys vast. CSR valt net buiten de top tien.
Gezien de huidige ontwikkelingen in het kader 
van corona valt het, volgens hem, wel te ver-
wachten dat er volgend jaar meer wijzigingen 
zullen zijn. “Zo is het voorspelbaar dat de factor 
‘werkzekerheid’ in belang zal toenemen en de 
factor ‘salaris’ zal afnemen.”

(WiVi)

Criteria bij de keuze voor 
een werkgever?

1 Loon en voordelen 64%

2 Werksfeer 53%

3 Werkzekerheid 52%

4 Balans werk/privé 48%

5 Flexibele werkregelingen 39%

6 Toekomstperspectieven 37%

7 Locatie bedrijf 34%

8 Financiële gezondheid 29%

9 Interessante jobinhoud 26%

10 Opleidingen 24%

Bron: Randstad 2020 
% van respondenten die dit criterium 
vermelden in hun top vijf



AZ Sint-Lucas werft aan:

(AFSTUDEREND) 
VERPLEEGKUNDIGE

COÖRDINATOR ICT
TOEPASSINGEN

DIENSTHOOFD 
MEDISCHE REGISTRATIE

MEDEWERKER VOEDING

PASTORAAL WERKER

ZORGMANAGER CLUSTER
KRITIEKE DIENSTEN

Of schrijf naar:  
AZ Sint-Lucas 
Personeelsdienst 
Sint-Lucaslaan 29
8310 Brugge

Solliciteer online via 
www.stlucas.be/jobs

Scan de QR voor 
meer info!

Technisch medewerker
Functie Je staat in voor de technische ondersteuning van
de crematies en het onderhoud van de technische
installaties en de gebouwen.

Profiel Je hebt een diploma secundair onderwijs OF 5
jaar relevante ervaring. Je hebt een sterk technisch
inzicht, je bent communicatief, zelfstandig en een
teamplayer. Zaterdagwerk schrikt je niet af.

Aanbod Een voltijds contract onbepaalde duur. Verloning
volgens de loonschalen (niveau C1-C3). Het bruto
maandsalaris bedraagt minimum €1965,88. Relevante
beroepsanciënniteit wordt erkend tot 27 jaar. Er is een
wervingsreserve van 2 jaar.

Crematorium UITZICHT
zorgt voor een rustig kader
waar mensen afscheid
kunnen nemen van hun
naasten. Maar naast een
crematorium willen we
meer zijn: een
kwaliteitsvolle
dienstverlening in een
architecturaal tijdloos
gebouw, een aparte
ontmoetingsruimte voor
rouwmaaltijden en een
plaats voor kunst.

Infobrochure op
www.assolutions.be/jobs.
Solliciteren (CV, motivatiebrief en
kopie diploma) kan tot 31/08/'20:
https://www.jobsolutions.be/regi
ster/5992.

Durlet is sinds 1966 in België en erbuiten toonaangevend fabrikant 
van zitmeubelen met een focus op vakmanschap, design en kwa-
liteit. Het familiebedrijf stelt een 40-tal mensen te werk te Izegem.

Ervaren boekhouder / 
Financiëel verantwoordelijke

TAKENPAKKET
Dagelijks beheer van de volledige 
boekhouding: Boekingen. Debiteuren- 
en crediteurenbeheer. Maandelijkse 
afsluitingen en aangiftes (BTW…). 
Grondige voorbereiding jaarafsluiting…

Verantwoordelijke algemene 
personeelsadministratie: Lonen (met 
soc. secretariaat), registers, verlof…

Verantwoordelijke verzekeringsdossiers
en contactpersoon in de relatie en 
onderhandelingen met de banken.

Allerlei taken m.b.t. financieel en 
administratief beheer zoals: Royalties. 
Statistieken en interne rapporteringen. 
IT-matige zaken. 

WEGENS PENSIONERING VAN ONZE BOEKHOUDER ZIJN WE DRINGEND OP ZOEK NAAR EEN

VEREISTE KWALIFICATIES / PROFIEL
Bachelordiploma Accountancy/Fiscaliteit 
en minstens 7 jaar ervaring. Goede kennis 
boekhoudsoftware en Excel. Je spreekt/
schrijft vlot Nederlands. Basiskennis frans, 
engels en duits is een pluspunt. Je bent 
betrouwbaar, verantwoordelijk, integer, 
enthousiast en resultaatgericht. Je kan je 
eigen werk goed plannen, werkt volledig 
zelfstandig en punctueel en kritisch. 

AANBOD
Fulltime job met contract van onbepaalde 
duur. Een zeer gevarieerde functie in een 
familiale productie-KMO omgeving met een 
doe-mentaliteit. Je komt in een team van 
een 7-tal bedienden met een aangename 
en goede teamgeest. Je fungeert als 
vertrouwenspersoon van de zaakvoerder.

Zend uw kandidatuur met CV
en motivatiebrief naar info@durlet.be

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

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.



Woonzorgnetwerk Spirit v.z.w. 

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

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

 
Campusdirecteur (m/v) 

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

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

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

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

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

. 
. 

 
 

 
 zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering. 

 

 
 

 
 

 

 
 

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

 

 
 

 

 
 

 

Stafmedewerker
Systemen en IT-projecten 

Communicatiemedewerker

ILvA is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu in de regio
Aalst - Ninove - Zottegem - Geraardsbergen. Met een team van 250 medewerkers staan we in
voor de huis-aan-huis inzameling van het huishoudelijk afval in 15 steden en gemeenten en

voor het beheer van 15 recyclageparken in het werkingsgebied.
Om ons kader in de kantoren in Aalst te versterken zijn we op zoek naar m/v:

PRAKTISCH
Stuur je brief en uitgebreid cv naar marleen.casteur@ilva.be vóór 28 augustus 2020.

De kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef op
9 september 2020, een praktische opdracht en een gesprek.

MEER INFO
Wil je graag meer info?

Neem dan contact op met Marleen Casteur, diensthoofd personeel, op 053/ 85 85 75.

WIJ BIEDEN
• Een contract van onbepaalde duur • voltijdse aanstelling in contractueel verband 

• een uitdagende en gevarieerde job • opleidingsmogelijkheden die je professionele groei 
stimuleren • een groepsverzekering • een hospitalisatieverzekering • maaltijdcheques 

• vergoeding woon-werkverkeer • � etsvergoeding.

WIE ZOEKEN WE?
• Je hebt een passie voor projecten en systemen met een grote a�  niteit voor IT • Je hebt 
een masterdiploma, bij voorkeur in een technische of toegepaste richting en minimaal 
3 jaar functierelevante ervaring • Je hebt een grondige kennis van O�  ce 365, Windows 
Server 2016, Windows 10 en minstens een basiservaring van enkele programmeertalen
• Je bent organisatorisch sterk • Je bezit goede communicatieve vaardigheden • Je hebt een 
analytische en oplossingsgerichte ingesteldheid.

WAT MOET JE DOEN?
• Je staat samen met je medewerker in voor de opvolging en het up-to-date houden van 
de computersystemen binnen ILvA: dagelijkse helpdesk en de support op de werkvloer; 
beheer van intranet en website; beheer van pc’s, tablets en netwerken; beheer van de 
informatieveiligheid; storingen, incidenten en onregelmatigheden identi� ceren en de 
diagnose stellen en corrigerende maatregelen toepassen; ondersteuning bij gebruik 
van telefooncentrale, camerabewaking, alarmsystemen; opleiding en ondersteuning bij 
gebruik O�  ce 365 • Je onderhoudt de relaties, als spil� guur binnen ILvA, tussen de eigen 
organisatie en alle externe IT-partners • Je biedt ondersteuning bij het vastleggen en 
uitvoeren van de langetermijnvisie op het vlak van IT-architectuur, toepassingen, helpdesk 
en projectwerking • Je waakt over de planning, de timing en de budgettaire realiteit van 
jouw projecten • Je volgt nieuwe IT-trends en technologieën op de voet en doet voorstellen 
ter optimalisering van de systemen.

WAT MAG JE VERWACHTEN?
Een competitieve verloning afhankelijk van jouw ervaring, een geïndexeerde bruto-
maandwedde tussen € 3.815,69 en € 5.817.84, aangevuld met extralegale voordelen.

ILvA zoekt een duizendpoot/communicatiemedewerker om ons team te versterken. We 
schakelen binnenkort over naar containers voor het inzamelen van restfractie. Een � inke 
uitdaging voor iedereen, dus vormt communicatie onze topprioriteit. Jij kan hierbij helpen! 
We bieden een veelzijdige job voor iemand die graag de handen uit de mouwen steekt. 

WIE ZOEKEN WE?
• Je hebt een hart voor het milieu en ergert je blauw aan zwerfvuil, afvalbergen en 
sluikstorten • Je bent gebeten door social media en durft terugbijten • Je denkt en werkt 
projectmatig en bent goed in coördineren • Je bent organisatorisch sterk • Je beheerst 
het Nederlands perfect en schrijft wervende afvalpreventieslogans • Je hebt een 
bachelordiploma, bij voorkeur communicatie of marketingmanagement en minstens 3 jaar 
functierelevante ervaring.

WAT MOET JE DOEN?
• Je helpt de communicatieverantwoordelijke bij het intern en extern communiceren 
• Je coördineert een uitdagend project rond zwerfvuil in een aantal gemeenten • Je 
organiseert info-avonden over afvalpreventie en bedenkt graag nieuwe thema’s • Je geeft 
rondleidingen.

WAT MAG JE VERWACHTEN?
Een competitieve verloning afhankelijk van jouw ervaring, een geïndexeerde bruto-
maandwedde tussen € 2.509,84 en € 4.229,18, aangevuld met extralegale voordelen.

Kom in ons team ! 

Kaprijke organiseert een niet vergelijkende selectie  
met een werfreserve 

sportfunctionaris (B1-B2-B3) 
Je werkt lokale sportdoelstellingen uit het meerjarenplan uit, je coacht 
de werking van de sportraad, je doet aan integrale sportpromotie en je 
beheert de gemeentelijke sportinfrastructuur i.s.m. ons autonoom 
gemeentebedrijf. 

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in contractueel verband aan met 
een jaarsalaris (bruto) van minimum 30 119,30 euro en maximum  
50 750,15 euro en bijkomende extralegale voordelen. 
Bijkomende informatie 
Bijkomende informatie over de toelatingsvoorwaarden, de 
selectieprocedure, het takenpakket, … kan je raadplegen op de 
website www.kaprijke.be 

Interesse ? 
Stel je online kandidaat op de website www.kaprijke.be  
vóór 3 augustus 2020. 

Schriftelijke kandidaturen met de vereiste documenten zijn te sturen 
naar college van burgemeester en schepenen, Veld 1 – 9970 Kaprijke. 

 

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?



De kennismaking 
Hassal is een aluminiumgieterij 
gelegen in Hasselt en is samen met 
By-Cast deel van de Larsby-group. 
Opgericht als familiebedrijf in 1968 
staan zij voor vakmanschap binnen 
hun ambacht. Met een gedreven 
team van een 12-tal medewerkers 
produceren zij kleine en middelgrote 
reeksen van aluminium: stukken 
van 200 gr. tot 30 kg. Hun klanten 
zijn zowel lokale ondernemingen als 
corporate bedrijven in alle takken 
van de industrie, verspreid over de 
Benelux, Frankrijk en Duitsland. Het 
ambachtelijke en manuele gietproces 
en de matrijzenproductie is volledig 
in eigen beheer, net als een deel van 
de afwerking. Afhankelijk van de 
specifi eke klantenvraag werken zij 
voor deze afwerking ook samen met 
sterke partners. Vandaag realiseert 
Hassal een mooie omzet van 2.5 mio 
euro per jaar.
 www.hassal.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Hanne Hooyberghs op 011 36 10 61 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

BEDRIJFSLEIDER  
Mid-career potential met technische background 

De uitdaging: • Bedrijfsleider en de algemene leiding over Hassal. Met de eigenaar de strategie 
bepalen voor de verdere groei en professionalisering • Via sales- en businessdevelopment de 
groei en commerciële uitbouw realiseren van Hassal • Operationele leiding, ondersteund door 
ervaren medewerkers op het vlak van planning, werkvoorbereiding, logistiek en aansturing 
van de gieterij • Structuur brengen in de organisatie en opvolging van de processen • Via 
procesoptimalisaties in verschillende domeinen (stockbeheer, kwaliteitscontrole, klachten-
behandeling, bestellingen, …) de nodige professionalisering en modernisering realiseren 
• Verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole, de bepaling van de afwerking en de klachten-
behandeling • Kort bij de medewerkers staan en frequent op de vloer aanwezig zijn 
• Rechtstreeks rapporteren aan de eigenaar

De perfecte match: • Minstens 8 jaar relevante ervaring in de gieterijwereld, metaalverwerking, 
machine bouw, matrijzenbouw of dergelijke, onderbouwd met een hogere opleiding in een 
technische richting • Commerciële mindset, oog voor nieuwe opportuniteiten in de markt 
• Bestaande en nieuwe klanten verder ontwikkelen dankzij relationele kwaliteiten • Hands-on 
peoplemanager met de beide voeten in de praktijk: ondersteunend, faciliterend en bijsturend • Zin 
voor initiatief, proactief en constructief de traditionele aanpak in vraag stellend • Ondernemend 

Het aanbod: • Hassal is een warm, familiaal bedrijf waarin men terecht trots is op de producten 
die worden opgeleverd • Als bedrijfsleider krijg je de kans om mee je stempel te drukken op deze 
beloftevolle organisatie • Je werkt samen met zeer gemotiveerde, betrokken en loyale collega’s
• Je kan rekenen op een aantrekkelijk en volledig salarispakket met mogelijkheid tot inkoop

Meer info? Contacteer Hanne Hooyberghs op 011 36 10 61 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
LRM is een impactgedreven 
investeringsmaatschappij die 
economische groei in Limburg ontgint 
en stimuleert. Ook in de huidige 
coronacrisis wil LRM haar rol opnemen 
voor de regio Limburg, als aanjager 
van investeringen en als fi nanciële 
partner van het bedrijfsleven. De 
Limburgse Investeringsmaatschappij 
beschikt over een breed arsenaal aan 
fi nanciële producten die langetermijn-
ondersteuning mogelijk maken. 
De maakindustrie blijft in Limburg 
(en in Europa) een belangrijke motor 
voor de economie en zorgt indirect 
voor een veelvoud aan arbeids-
plaatsen in andere sectoren. ‘Industrie 
4.0’ - digitale fabrieken die fl exibel 
complexe en gepersonaliseerde 
producten afl everen - brengt 
vernieuwing in de westerse 
maakindustrie. LRM volgt die trend 
op de voet én begeleidt haar 
partners daarin.
 www.lrm.be

SENIOR INVESTMENT MANAGER MAAKINDUSTRIE
Ervaren fi nancieel profi el met sterke interpersoonlijke skills

De uitdaging: • In team werken met 7 ervaren investment managers • Focus op opportuniteiten 
in de maakindustrie • Prospectie en analyse van ondernemingen, via knowhow van de 
backo§  ce van LRM • Onderhandelen met ondernemers, fi nanciële instellingen en adviseurs 
• Opportuniteiten voorstellen aan het investeringscomité van LRM en goedgekeurde projecten 
fi naliseren • Het aanspreekpunt zijn van portfoliobedrijven • Instaan voor de fi nanciële en 
operationele opvolging van LRM-participaties • In het kader van de opvolging van het bestaande 
portfolio in de raad van bestuur van vennootschappen zetelen 

De perfecte match: • Masterdiploma, aangevuld met minimaal vijf jaar werkervaring in de 
fi nanciële sector of audit, corporate fi nance, M&A • Kennis van de maakindustrie of ervaring in 
een maakbedrijf is een must • Met een team specialisten een grondige analyse kunnen maken 
van een potentiële investeringsopportuniteit • Nieuwe connecties leggen en netwerk binnen 
de Limburgse maakindustrie uitbouwen • Goede communicatieve vaardigheden, pragmatisch 
ingesteld, zin voor verantwoordelijkheid en initiatief • Flexibele teamspeler die ook zelfstandig 
kan werken

Het aanbod: • Als senior investment manager toegevoegde waarde leveren aan de missie 
van LRM en deel uitmaken van een team professionals die uitblinken in hun expertisedomein 
• Realistische doorgroeimogelijkheden binnen LRM • Volledige verantwoordelijkheid over 
dossiers en opvolging van portfoliobedrijven • Competitief salaris en een aantrekkelijk pakket 
extralegale voordelen waaronder een substantiële bonus, representatieve fi rmawagen en een 
uitgebreid verzekeringspakket

Meer info? Contacteer Cleo Steegmans op 011 30 35 00  www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking
Brabantia is van 1919 tot nu 
uitgegroeid van een kleinschalig 
familiebedrijf tot een betrouwbaar 
internationaal design merk dat 
geliefd is voor zijn mooie, handige en 
duurzame oplossingen in huis. Het 
geheim van hun succes als marktleider 
in Europa? Ze creëren verrassende 
producten met een eigentijds 
ontwerp die de dagelijkse klusjes in 
het huishouden, de keuken en de 
badkamer plezieriger maken, letterlijk 
‘Designed for living’. En daar zijn zij 
trots op, samen met ongeveer 1.000 
Brabantianen die dagelijks instaan 
voor de ontwikkeling, productie, 
marketing, verkoop en distributie van 
hun artikelen wereldwijd. Ze zijn volop 
in beweging en blijven innoverende 
producten op de markt brengen. Om 
de kwaliteit van hun producten te 
garanderen, zoeken wij vandaag ter 
uitbreiding van het kwaliteitsteam een 
gedreven en enthousiaste: 
 www.brabantia.be

QUALITY & CONTINUOUS 
IMPROVEMENT ENGINEER
in metaal & kunststof productieomgeving  
De uitdaging: • Streven naar kwaliteits- en procesverbetering • Instaan voor het kwaliteitsbeheer van 
de operationele werking en ondersteunen van de operatoren in het monitoren van de productkwaliteit 
op de metaal- en kunststofafdeling • Op de productievloer processen of werkwijzen e§  ciënter maken 
en meewerken aan lean projecten • Anderen motiveren en meenemen in een verbetercultuur • Het 
kwaliteitsbewustzijn van de medewerkers vergroten • In samenspraak met je team en de directe 
stakeholders correctieve en preventieve acties ten gevolge van klachten of interne niet-conformiteiten 
initiëren en coördineren • Betrokken zijn bij de introductie van nieuwe producten en processen en hierrond 
de nodige kwaliteitsbeheerprocessen opzetten • Bijdragen aan het interne kennis- en risicobeheer (FMEA) 
• Rapporteren aan het Hoofd verbeteren & kwaliteit

De perfecte match: • Master denk- en werkniveau aangevuld met min. 3 jaar relevante werkervaring in 
een technische of productiecontext • Ervaring binnen kwaliteit met lean, A3, (Blitz)kaizen, FMEA vormt een 
troef net als enige a§  niteit met metaal of kunststo« ewerking • Sterk technisch inzicht • Goed ontwikkeld 
abstract en analytisch redeneervermogen • Pragmatisch en oplossingsgericht • Uitgesproken teamplayer 
en assertieve communicator • Flexibel, wendbaar en hands-on 

Het aanbod: • Internationale organisatie waar ondernemingszin, initiatief en creativiteit sterk gewaardeerd 
worden • Familiebedrijf met een open, eerlijke en directe bedrijfscultuur • Dynamische job, verrassende 
uitdagingen, een fl inke portie zelfstandigheid én teamwork • Ook de funfactor is aanwezig, want alleen zo 
kan jij optimaal presteren en blijven bijdragen aan onze kwaliteit, service en vernieuwing • Aantrekkelijk 
salarispakket

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO



Functie?
● Schooljaar 2020-2021: beleidsondersteuner 
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● Schooljaar 2021-2021: directie campus Jan Rosier 
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Wat doe je?
Als beleidsondersteuner zorg je samen met de 
directeur voor de continuïteit en positieve evolutie 
van de school. Je geeft samen met het team vorm 
aan het pedagogisch en onderwijskundig beleid van 
de school. Als directeur in schooljaar 2021-2022, 
neem je alle taken van de directie over.

Je belangrijkste taken
● Je zorgt samen met het team voor de verdere 

uitbouw van de schoolvisie. Je concretiseert de 
visie in acties/initiatieven op korte en langere 
termijn en volgt het proces mee op.

● Je stuurt een team van medewerkers aan met het 
oog op het realiseren van de schooldoelstellingen. 
Je coacht en ondersteunt medewerkers in hun 
functioneren.

● Je geeft richting en vorm aan een krachtige leer- 
en werkomgeving voor leerlingen en het hele 
schoolteam.

● Je zorgt voor de opmaak en opvolging van de 
begroting, investerings- en bouwplannen en zorgt 
voor een kostenbewust financieel beheer van de 
werkingsmiddelen van de school.

● Je bouwt een netwerk uit met relevante interne 
en externe partners.

● Je blijft jezelf professioneel ontwikkelen en 
volgt pedagogisch-didactische evoluties binnen 
onderwijs op.

Wat verwachten we van je?
● Je beschikt over leidinggevende capaciteiten om 

medewerkers te inspireren, te coachen en aan te 
sturen.

● Je hebt een stevige pedagogisch didactische 
bagage, waarbij de kennis van ZILL een 
meerwaarde is.

● Je weet een visie verder te ontwikkelen en 

beslissingen te onderbouwen op basis van een 
brede contextanalyse.

● Je beschikt over een stevig doorzettingsvermogen 
om doelstellingen te realiseren. Je houdt ervan 
creatieve oplossingen te zoeken voor problemen.

● Je hebt sterke organisatorische vaardigheden en 
kan planmatig werken.

● Samenwerken in teamverband is een evidentie 
voor jou.

● Je beschikt over sterke communicatieve vaardig-
heden. Je bent vlot in het leggen, opbouwen en 
onderhouden van contacten met externen.

● Je onderschrijft de Engagementsverklaring van 
het katholiek onderwijs.

Wat zijn de sollicitatievoorwaarden?
● Ten minste een bachelordiploma, een getuigschrift 

van pedagogische bekwaamheid is een 
meerwaarde.

Hoe solliciteren?
Solliciteren kan alleen via mail naar tamara.mascia@
kbo-lanaken.be tot en met 20 augustus 2020. Voeg 
je CV en een motivatiebrief toe. Je kandidatuur 
wordt met discretie behandeld.

Selectieproces
De selectieprocedure bestaat uit volgende stappen. 
Elke stap is beslissend.
● Eerste selectie op basis van CV
● Verkennend intakegesprek (tijdsbestek: 1 uur) 

laatste week van augustus
● Extra: assessment center (tijdsbestek: 1 dag)

Wat mag je van ons verwachten?
● Een voltijdse tewerkstelling in het ambt van 

beleidsondersteuner voor schooljaar 2020-2021 
(ambt van onderwijzer) en bij een positieve 
evaluatie wordt je in schooljaar 2021-2022 
aangesteld als directie.

● Bruto startloon is afhankelijk van diploma en 
werkervaring in en buiten het onderwijs.

● Een enthousiast directieteam, schoolteam en 
leerlingen.

VOLTIJDSE DIRECTIEFUNCTIE 
voor de campus Jan Rosier in Lanaken vanaf 2020-09-01

VACATURE

KUNSTSTOFVERWERKING - PLASTIQ

PlastIQ is een opleiding -en tewerkstellingsorganisatie van en voor de 
kunststofverwerkende sector.
Beschik je over een flinke portie algemene kennis van kunststoffen(verwerking) 
en volgde je een hogere opleiding in een technische of chemische richting? 
Deed je ervaring op in een kunststofverwerkend bedrijf en/of heb je een 
pedagogische achtergrond? Dan ben jij misschien de man of vrouw waar 
wij, de sectorale opleidingsorganisatie van en voor de Vlaamse 
kunststofverwerkende bedrijven, naar op zoek zijn!

We bieden een boeiende tweeledige functie aan in een innovatieve sector. Als 
jobcoach (70%) spoor je werkzoekenden op en begeleidt je hen van A tot Z 
naar een job in het bedrijfsleven. Als instructeur (30%) geef je theoretische en 
praktische opleidingen aan medewerkers van kunststofverwerkende bedrijven, 
werkzoekenden en studenten uit het TSO en BSO. 

Je uitvalsbasis is de gloednieuwe T2-campus in Genk, maar je verplaatst je 
vaak in Antwerpen en Limburg. 

Welk pakket we voor jou in petto hebben? Een competitieve verloning op 
basis van kennis en ervaring, continue bijscholing, extralegale voordelen 
(bedrijfswagen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, laptop, smartphone) 
en leuke incentives met de feestdagen. 

Geïnteresseerd of meer info? 
Contacteer Vincent Mispelaere (algemeen directeur PlastIQ) of stuur jouw 
motivatiebrief en CV naar Vincent.mispelaere@plastIQ.be.
www.plastIQ.be

STOOM JIJ ONZE TALENTEN VAN MORGEN KLAAR?

VACATURE JOBCOACH/INSTRUCTEUR 

De Politiezone CARMA is een dynamische en veelzijdige politiezone. 
Ze spreidt zich uit over acht steden en gemeenten in het centrum en het 
oosten van de provincie Limburg. Met een oppervlakte van 515,5 km² en 
177.274 inwoners is ze de grootste politiezone van de provincie. 
Verschillende fusies zorgen voor schaalvergroting, een geïntegreerde aanpak 
van heel wat veiligheidsaspecten en een uitbreiding van de expertise. 
De grootste zone van Limburg is altijd in beweging, dus ook het takenpakket is 
gevarieerd en voortdurend vol uitdagingen.

Juridisch adviseur  - Niveau A1 (voltijds, statutair)
Je maakt deel uit van het juridisch team van Politie CARMA. Dit team staat in voor 
de juridische ondersteuning binnen de organisatie en draagt bij aan de uitwerking 
van diverse innoverende projecten. Je gaat proactief, strategisch en analytisch te 
werk. Je bent zelfredzaam en denkt graag ‘out of the box’. Je beschikt ook over 
sterke organisatorische en communicatieve vaardigheden. Het takenpakket kan 
onder meer bestaan uit:
•  Het bestuderen, analyseren en signaleren van nieuwe wetgeving en richtlijnen.
• Het verstrekken van juridische adviezen.
• Contractenbeheer en juridische ondersteuning in aankoopprocedures.
• Ondersteuning bij besluitvorming in dossiers.
•  Actief deelnemen aan de optimalisatie en implementatie van bestaande en 

nieuwe procedures en voorschriften.
•  Projectmanagement aangaande nieuwe initiatieven met de mogelijkheid om als 

projectleider te fungeren.

Consulent IT – Niveau B1B (voltijds, statutair)
Het IT-team van Politie CARMA is op zoek naar een bijkomende kracht. Als IT’er 
ben je mede verantwoordelijk voor de geautomatiseerde systemen van de lokale 
en federale politie. Je beschikt o.a. over een grondig kennis van netwerken, 
besturingssystemen, databanken en internettoepassingen. Je hebt een groot 
probleemoplossend vermogen en een dienstverlenende instelling. Een greep uit het 
takenpakket:
•     Verdere implementatie van ISLP (integrated system for the local police) en 

bijhorende toepassingen en systeembeheer.
•  Ontwikkeling en installatie van software op maat en het onderhoud van de 

databases.
•  De ondersteuning en opleiding van de gebruikers van IT-toepassingen.
• Aankoopadvies inzake informatica.
•  Beheer van tickets in een Incidentenbeheersysteem.

Solliciteren kan tot 14.08.2020. 
Meer uitgebreide informatie m.b.t. de functie en 
de procedure is terug te vinden op jobpol.be 
(administratieve functies)

VACATURE
Alternatief is een sociale onderneming met vestingen in Hasselt, Genk en Heusden-Zolder.  We  versterken de kansen 
van werkzoekenden en werknemers in het ontwikkelen van hun loopbaan gedurende meer dan 30 jaar.

1  Voltijds instructeur fietswerkplaats. (M/V/X) 
De instructeur maakt deel uit van het leerwerkplaats VEDO binnen Alternatief vzw gevestigd in de Universiteit Hasselt, 
campus Diepenbeek. 
De instructeur is verantwoordelijk voor de activiteiten van de fietswerkplaats met een groep bestaande uit : LDE’ers, 
art. 60’ers, vrijwilligers en jongeren in opleiding. De fietswerkplaats staat in voor onderhoud, herstellingen en verhuur 
van het fietsenpark van personeel en studenten in opdracht van de universiteit Hasselt, PXL en UCCL.  

Taken
• geeft werkinstructies op maat van de deelnemers.
• ondersteunt de deelnemers en werkt mee aan moeilijke reparaties en herstellingen van fietsen in drukke periodes.
• controleert, volgt de opdrachtuitvoering op én kan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers inschatten.
• werkt samen met de sociale dienst van Alternatief inzake de loopbaanontwikkeling van de deelnemers.
• geeft een technische opleiding aan nieuwkomers over het afleveren van veilige en verkeerstechnische fietsen.
• geeft een basisopleiding over fietsmontage en onderhoud.
• zorgt ervoor dat de kennis en vaardigheden regelmatig worden opgefrist.

Profiel
• Minimum hoger secundair onderwijs.
• Kennis hebben voor het onderhouden, herstellen en/of 

assembleren en uitrusting van (elektrische) fietsen.
• Goede communicatieve en organisatorische vaardigheden.
• Collegiale en positieve attitude.
• Je bent flexibel ingesteld en werkt resultaatgericht.
• Ervaring in het begeleiden van mensen is aanbevolen.

Standplaats: Agoralaan G-D, Diepenbeek

Heb je nog vragen over deze vacature, neem zeker contact op met de projectverantwoordelijke 
Etienne Wysmans: Mail: etienne.wysmans@uhasselt.be, tel.: 0496 288339

Solliciteren kan tot 15/08/2020 via email met curriculum vitae en motivatiebrief naar vacature@alternatiefvzw.be

Aanbod
• Een uitdagende job van 36 uur.
• Contract van onbepaalde duur.
• Verloning volgens barema instructeur volgens PC 329.01.
• Fietsvergoeding.
• Vergoeding woon/werkverkeer.
• Eindejaarspremie : 13de maand.
• Aangename werksfeer en ruimte voor persoonlijke 

ontwikkeling.

Gemeente Voeren is op zoek naar een:

ALGEMEEN DIRECTEUR
statutair | voltijds | decretale graad klasse 1

Ben jij een geboren leider met kennis in de werking van een lokaal bestuur? 
Wil je terechtkomen in een enthousiast en dynamisch team in onze mooie 
landelijke gemeente?

Aarzel dan niet en stuur je sollicitatiebrief met CV, afschrift van je diploma en 
uittreksel uit het strafregister uiterlijk 23 augustus 12u naar info@devoor.be 
of per post naar Gemeente Voeren, Gemeenteplein 1, 3798 Voeren.

Meer info: www.voeren.be 



nmbs

Wil jij sleutelen 
aan unieke machines?

JOB DAY TECHNICI
MECHELEN - 22 AUGUSTUS
Schrijf je nu in via nmbs.be/jobs

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 grondsto� en 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. 

Om onze duurzame toekomstplannen mee waar te maken, zijn we 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 
waar borgen voor iedereen. • Open communicatie, doorgedreven aandacht voor veiligheid en oprechte 
fi erheid over onze realisaties typeren ons. • Om je een vliegende start te geven, investeren we sterk in jouw 
individuele 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, fi etsplan 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

Is op zoek naar een 
Commercieel-Technisch 

Medewerker 
Binnendienst

Beoordeelt een robot binnenkort jouw sollicitatie?
Een robot die honderden sollicitaties in enkele seconden screent. Vandaag is het realiteit. 
“Artificiële intelligentie geeft recruiters de mogelijkheid om lastige taken uit handen te geven.”

Het is Radix, een Belgische specialist in artificië-
le intelligentie (AI) die er software voor lanceert: 
Talent API. Deze screent sollicitaties en doet een 
aanbeveling van de meest geschikte kandida-
ten voor een bepaalde functie. 
Het is dus niet dat de software er zelf één kan-
didaat uitkiest. Neen, de AI-oplossing selecteert 
een longlist met de beste kandidaten voor een 
bepaalde functie. Die lijst moet recruiters helpen 
om de finale beslissing te nemen. De software 
geeft wel een algemene score per kandidaat. 
Ook meet hij de match met de functie en infor-
meert hij recruiters over een eventueel gebrek 
aan vaardigheden in het cv van een kandidaat 
of over de relevantie van zijn opleiding en diplo-
ma’s. 
De toepassing beveelt ook een reeks oplei-
dingen aan om eventueel bijkomende skills te 
verwerven. Ook een ‘recruitment for potential’ is 
mogelijk, waarbij kandidaten nog extra vereiste 
vaardigheden kunnen verwerven.

ENKELE SECONDEN
Snel gaat hij wel. De software screent naar ver-
luidt honderden sollicitaties in enkele seconden. 
Hij doet aanbevelingen op basis van de door de 
recruiter vastgelegde parameters. Denk hierbij 
aan hard en soft skills van een kandidaat, er-
varing, locatie of anciënniteit. “Onze software 
werkt met gradaties van matching, in plaats 

van een binaire match/no match”, stelt Davio 
Larnout, CEO van Radix. “Het rekruterings-
proces is een complexe realiteit en AI is een
manier om er nuance in aan te brengen.”

SNEL CONTACTEREN
De tool geeft recruiters, zo benadrukt Davio 
Larnout, de mogelijkheid om lastige taken uit 
handen te geven. De oplossing - die intussen 

wordt al gebruikt door House of HR, Accent en 
Jobat -  moet ervoor zorgen dat recruiters zich 
beter kunnen concentreren op de persoonlijke 
interacties met kandidaten. En hij moet hen ook 
in staat stellen om snel contact op te nemen met 
(top)kandidaten, wat intussen ook meer en meer 
de verwachting is van de kandidaten zelf.

William Visterin

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!

experts in personeelsscreening

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

Goesting in 
de match van 

jouw leven? 

Een ruzie onder pubers? Een moeilijke studiekeuze? 
Belangrijke levenskeuzes voor de boeg (zo leek het 
toch op dat moment)? Vrienden konden altijd al bij 
jou terecht voor een luisterend oor én advies. Want jij 
voelt aan wat mensen nodig hebben. Toen al. En nu 
nog steeds. Talenten aan een job helpen die hen op 
het lijf geschreven is, is dan ook een job die op jouw 
lijf geschreven is. Als HR-consultant kan jij he-le-maal 
jezelf zijn.

www.asap.be/nl/jobs/
werken-bij-asap

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?



D I R E C T E U R
JOUW PROFIEL:
• Opleiding: Licentiaats- of masterdiploma, bij voorkeur in een economische of juridische richting.
• Ervaring: Bij voorkeur minstens 6 jaar werkervaring waarvan 3 jaar in een leidinggevende functie. Ervaring in een soortgelijke 

organisatie waarin kennis van publiek recht en van overheidsstructuren nodig was, is een pluspunt.
• Belangrijkste kenmerken en vaardigheden: sterke en integere persoonlijkheid, mensen kunnen motiveren, analytisch denken, 

succesvol onderhandelen, visie op lange termijn kunnen ontwikkelen, leervaardig.
• Kennis: principes van financieel en administratief beheer, basiskennis ruimtelijke ordening is een pluspunt, gebruikelijke software 

(Word, Excel, Outlook, PowerPoint, …)
• Rijbewijs: B (of hoger).

JOUW OPDRACHT:
Algemene en dagelijkse leiding over de hele organisatie in al 
haar geledingen. 
Vertegenwoordiging van de organisatie bij externe instanties.
Beheer en verdere uitbouw van de organisatie in nauw overleg 
met de raad van bestuur.
Eindverantwoordelijkheid voor de interne controle, voor de 
efficiëntie en accurate afhandeling van dossiers.
Uitvoeren van de beleidsbeslissingen van de raad van bestuur.
Bijdragen aan de visie-ontwikkeling, aan strategische planning 
en netwerkvorming.
Adviseert, ondersteunt en faciliteert de voorzitter en de leden 
van de raad van bestuur.
Finaal aanspreekpunt bij interne en externe aangelegenheden.

AANBOD:
• Vaste betrekking met eindverantwoordelijkheid in een belangrijke sociale en stabiele organisatie (opgericht in 1937).
• Verloning: aanvangssalaris volgens barema A 211, met overname van anciënniteit volgens relevante ervaring.
• Extra’s: hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, maaltijdchecques, bedrijfswagen.
• Boeiende en gevarieerde opdracht met talrijke contacten.

JOUW UITDAGING?  
Informeer (011 25 45 91 ook buiten de kantooruren) en solliciteer bij Dullers Advies:
per brief: Zolderstraat 17 3510 Kermt  -  via e-mail: info@dullers-advies.be
Met valabele kandidaten maken we snel een afspraak voor een eerste kennismaking en gedachtenwisseling.             www.dullers-advies.be

www.landwaarts.be

Sociale Huisvestingsmaatschapij Landwaarts CVBA  
heeft kantoren in Pelt, Genk en Maaseik-Neeroeteren. 
Zij bouwt en verkoopt sociale woningen en kavels in 15 gemeenten  
in Noord-, Oost- en Midden-Limburg.  
Daarnaast bemiddelt zij gesubsidieerde sociale leningen van de 
Vlaamse Overheid.
In het vooruitzicht van de pensionering van de directeur kijkt het bestuur 
uit naar een even gedreven opvolger in de functie van:

Bekijk ook ons aanbod onderwijsfuncties voor 
academiejaar 2020-2021 op www.pxl.be/jobs

Hogeschool PXL heeft vacatures voor

ONDERZOEKER SOCIAL WORK

ONDERZOEKSHOOFD ZORGINNOVATIE

ONDERZOEKER ORIËNTERINGSTRAJECT

ONDERZOEKER/PROJECTMEDEWERKER BOUW

ADVISEUR VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

CAMPUSBEHEERDER

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

   TAKEN

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

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

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

  

   PROFIEL

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

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

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

   AANBOD Financieel gezond 
bedrijf

State-of-the-art 
eindproduct

Ruimte voor 
initiatief

Coaching & training 
on the job

Competitief 
salaris

Zorgbedrijf Sint-Truiden
organiseert een examen voor de 

aanwerving onbepaalde duur 
van een 

STAFMEDEWERKER ZORG 
WZC Villa Rosa en ‘t Meiland 
BV1/BV3, voltijds in te vullen. 

Aanleg werfreserve voor duur van 1 jaar.
Bruto jaarloon vanaf € 30.380,45 tot maximaal € 50.924,28 
Vereist: minimaal diploma in de verpleegkunde of 
paramedisch beroep
Aanbod: een evenwichtig loonpakket met talloze extra’s 
(o.a. maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling 
woon-werkverkeer, fietsvergoeding,…),  interessante ver-
lofregeling en werktijden, salaris dat automatisch verhoogt 
volgens vastgelegde barema’s, aangevuld met vakantiegeld en 
eindejaarspremie.
Klik hier voor de volledige functieomschrijving 
https://www.zorgbedrijfsinttruiden.be/Werken_bij_het_zorg-
bedrijf/Vacatures/Stafmedewerkerzorg.

Stuur je kandidatuur (motiveringsbrief, CV en diploma’s) voor 
16 augustus 2020 t.a.v. Pascal Monette, voorzitter, Clement 
Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden of per e-mail naar 
hr@zorgbedrijfsinttruiden.be.

Bijkomende info? 
HR: Caroline Dubois - 011 69 70 38 – 
caroline.dubois@zorgbedrijfsinttruiden.be

Jobinhoud: Liesbeth Leclère - 011 49 37 90 - 
liesbeth.leclere@zorgbedrijfsinttruiden.be
Laattijdige of onvolledige kandidaturen worden niet in 
aanmerking genomen.



INTERNATIONAAL VERANTWOORDELIJKE 
PLANNING & OPERATIONS 
Geboren organisator met goede people skills en internationale mindset
De uitdaging: • Operationele leiding van 7 businessunits in Europa. Dienstverlening en kwaliteit aan de klanten 
waarborgen • Organisatie, planning en coördinatie van de medewerkers over businessunits heen, op een efficiënte 
en effectieve manier • Operationele processen optimaliseren in functie van de strategie, doelstellingen, KPI’s en SLA’s 
met klanten • Streven naar optimale kostenefficiëntie en -effectiviteit. Ondersteuning geven op vlak van budgetten 
en P&L • Ambitieuze resultaten bereiken en de competenties van de medewerkers verbeteren door coaching, 
ondersteuning en begeleiding • Lid van het managementteam • Rechterhand van de CEO 

De perfecte match: • Leidinggevende ervaring is een must, bij voorkeur binnen een fast-paced serviceomgeving  
• Sterke planner, organisator en coördinator • Cijfermatig en analytisch sterk • Talenknobbel: onberispelijk Engels, 
hoe meer andere talen, hoe liever • Kritisch naar bestaande procedures en hands-on ingesteld

Het aanbod: • Een uitdagende, verantwoordelijke functie in een groeiend, internationaal bedrijf waar een open 
communicatie gehanteerd wordt • De kans om het verschil te maken, zowel op vlak van operaties als voor het team  
• Mogelijkheid om veel te reizen binnen Europa • Interessant, marktconform salarispakket met extralegale voordelen

MEDEWERKER BOEKHOUDING 
(Parttime of fulltime)
De uitdaging: • Uitvoeren van de boekhouding en andere financieel-administratieve taken • Aanleveren van 
de nodige gegevens aan diverse overheidsinstanties, externe accountants en revisoren • Ondersteuning in 
de maandelijkse en jaarlijkse afsluitmomenten • Fiscale verrichtingen en btw-aangiftes van de verschillende 
vennootschappen • Back-up voor de HR-administratie en voor het inboeken van inkoopfacturen en 
bankverrichtingen • Jezelf continu op de hoogte houden van interessante nieuwe ontwikkelingen binnen je 
vakgebied 

De perfecte match: • Bachelordiploma accountancy-fiscaliteit, of gelijkwaardig door ervaring • Gefascineerd 
door cijfers, balansen, btw en fiscale wetgeving • Nauwgezet, betrouwbaar en grondig • Een doener, flexibel en 
stressbestendig • Analytisch sterk, een kritische geest en probleemoplossend denkvermogen • Assertief en in staat 
zelfstandig te werken 

Het aanbod: • Een stabiele, leerrijke functie binnen een groeiend, internationaal bedrijf waar een open communicatie 
gehanteerd wordt • Interessant, marktconform salarispakket met extralegale voordelen • Een goede work life 
balance: mogelijkheid om parttime te werken (3/5e of 4/5e)

De kennismaking
EBTS “European Breakdown Tire and Technical 
Services” is een Europees assistentieplatform gericht 
op pechverhelping. Hun 24/7 servicecenter regelt 
depannages over heel Europa voor verschillende 
klanten (transportbedrijven, bandenspecialisten, 
constructeurs, …). Het werd opgericht in 1994 en is 
gevestigd in Kiewit, Hasselt. De hoofdzetel wordt 
bijgestaan vanuit filialen in Spanje, Frankrijk, Polen, 
Duitsland, Moldavië en Noord-Macedonië.  
Om hun groeiend en internationaal actief bedrijf nog 
succesvoller te maken, zijn wij voor hen op zoek naar:

 www.ebts.eu

Meer info? Contacteer Cleo Steegmans op 011 30 35 00                  www.motmansenpartners.be 

Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.  
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Beoordeelt een robot binnenkort jouw sollicitatie?
Een robot die honderden sollicitaties in enkele seconden screent. Vandaag is het realiteit. 
“Artificiële intelligentie geeft recruiters de mogelijkheid om lastige taken uit handen te geven.”

Het is Radix, een Belgische specialist in artificië-
le intelligentie (AI) die er software voor lanceert: 
Talent API. Deze screent sollicitaties en doet een 
aanbeveling van de meest geschikte kandida-
ten voor een bepaalde functie. 
Het is dus niet dat de software er zelf één kan-
didaat uitkiest. Neen, de AI-oplossing selecteert 
een longlist met de beste kandidaten voor een 
bepaalde functie. Die lijst moet recruiters helpen 
om de finale beslissing te nemen. De software 
geeft wel een algemene score per kandidaat. 
Ook meet hij de match met de functie en infor-
meert hij recruiters over een eventueel gebrek 
aan vaardigheden in het cv van een kandidaat 
of over de relevantie van zijn opleiding en diplo-
ma’s. 
De toepassing beveelt ook een reeks oplei-
dingen aan om eventueel bijkomende skills te 
verwerven. Ook een ‘recruitment for potential’ is 
mogelijk, waarbij kandidaten nog extra vereiste 
vaardigheden kunnen verwerven.

ENKELE SECONDEN
Snel gaat hij wel. De software screent naar ver-
luidt honderden sollicitaties in enkele seconden. 
Hij doet aanbevelingen op basis van de door de 
recruiter vastgelegde parameters. Denk hierbij 
aan hard en soft skills van een kandidaat, er-
varing, locatie of anciënniteit. “Onze software 
werkt met gradaties van matching, in plaats 

van een binaire match/no match”, stelt Davio 
Larnout, CEO van Radix. “Het rekruterings-
proces is een complexe realiteit en AI is een
manier om er nuance in aan te brengen.”

SNEL CONTACTEREN
De tool geeft recruiters, zo benadrukt Davio 
Larnout, de mogelijkheid om lastige taken uit 
handen te geven. De oplossing - die intussen 

wordt al gebruikt door House of HR, Accent en 
Jobat -  moet ervoor zorgen dat recruiters zich 
beter kunnen concentreren op de persoonlijke 
interacties met kandidaten. En hij moet hen ook 
in staat stellen om snel contact op te nemen met 
(top)kandidaten, wat intussen ook meer en meer 
de verwachting is van de kandidaten zelf.

William Visterin


