
1. GA VOOR DIVERSE DOELGROEPEN
Van Studio Brussel tot Radio 2 en van één tot 

Canvas. Qua doelgroep etaleert Siska Schoe-

ters op tv en radio een spreidstand waar ten-

nisster Kim Clijsters jaloers op zou zijn. Haar vrij 

directe communicatiestijl en humor maken haar 

populair bij een groot publiek. Voor het nieuwe 

tv-programma ‘De wonderjaren’ gaat ze binnen-

kort op bezoek bij interessante gezinnen. Als 

mama van een groot gezin kwam ze, in samen-

werking met een modelabel, intussen ook al 

met haar eigen kinderkledingcollectie.

2. KIES JE EIGEN WEG
Trouw aan haar werkgever is Siska wel. Ze start-

te op haar 21e bij Studio Brussel. Maar het sta-

tuut evolueerde. Sinds zowat een jaar werkt ze 

niet langer in vaste loondienst, maar is ze als 

zelfstandige werkzaam bij diverse broodheren: 

van Radio 2 (als presentatrice van onder andere 

‘De Madammen’) tot Woestijnvis (als side-kick 

voor De ideale wereld). “Voortaan beslis ik zelf 

ka’ werd Tomas ingeschakeld als maître d’hôtel 

en mocht hij langskomen met de koffiekoeken. 

De opnames vonden overigens plaats op de vij-

ver/grond die ze allebei vijf jaar geleden hebben 

gekocht. Die vijver dook overigens ook al op in 

Fiskepark, de fictieserie rond Tomas De Soete, 

waarin Siska een rolletje had. 

Ook voor de administratieve kanten van haar job, 

zoals het opmaken en verwerken van facturen 

doet ze een beroep op anderen. Daar is ze zelf 

naar eigen zeggen veel te slordig voor. 

5. DRUK OP TIJD OP DE PAUZEKNOP
Na maanden hard werken is het per definitie tijd 

voor enkele weken vakantie met het gezin. En 

eerder dit jaar drukte ze ook al op pauze door he-

lemaal alleen naar Portugal te trekken. “Ik was op 

zoek naar complete rust, dus ben ik uit mijn com-

fortzone getreden”, vertelde ze daarover aan haar 

collega’s van Radio 2. 

Intussen ervaart ze naar eigen zeggen ook tijdens 

haar werkperiode meer persoonlijke rust. “Ik voel 

me niet langer schuldig als ik geen acht uur op 

een dag heb gewerkt, ook al is al het werk ge-

daan.”

William Visterin

wanneer ik verlof neem”, klonk het toen ze zelf-

standige werd.

3. WEES GEEN GRIJZE MUIS
Volg de Instagram-pagina van Siska Schoeters en 

je ziet geen gepolijste glamourfoto’s, maar het le-

ven zoals het is. Met kids die op vakantie veel te 

vroeg uit de veren zijn tot een man met rugpro-

blemen. Siska is outspoken. Dat stoot sommigen 

tegen de borst, al neemt ze dat erbij. “Als je me 

niet moet: fair enough. Niks erger dan een grijze 

muis”, zegt ze daarover. Ze komt erg goedlachs 

over, maar erkent ook haar minder positieve ei-

genschappen. “Ik ben ongeduldig, perfectionis-

tisch, opvliegend en zelfs lichtjes labiel”, klonk het 

tijdens een interview op MNM.

4. TEAMWORK
Een mediacarrière, een man (haar vriend Tomas 

De Soete) en vier koters in huis, daar komt per de-

finitie teamwork bij kijken. Ook binnen de job. In 

haar recente radioprogramma ‘De vijver van Sis-

Op zaterdagochtend was ze te horen in ‘De vijver van Siska’ op Radio 2, waar ze gasten 
ontving aan haar eigen vijver. Een van haar vele radio- en tv-projecten, want Siska lijkt 
alomtegenwoordig. Allemaal goed en wel, maar wat kan jij leren van Siska Schoeters?

Vijf carrièrelessen  
van Siska Schoeters

VOORAL GEEN GRIJZE MUIS

“Als je me niet moet:  
fair enough.  

Niks ergers dan 
 een grijze muis”

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  



www.limburg.be/vacatures
#limburgbevacatures 

provincie Limburg
Universiteitslaan 1

BE-3500 Hasselt
limburg.be/vacatures

Wil jij meewerken aan de uitbouw 
van het provinciale bestuur?    
Wij zoeken dynamische collega’s  
om onze teams te versterken!

TEAM BOKRIJK

diensthoofd Marketing en Communicatie
- Masterdiploma en minimaal 3 jaar (relevante) ervaring
- Contractueel, voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 3 815,70 euro en maximum 5 817,84 euro

TEAM OMGEVINGSVERGUNNING

architect omgevingsvergunning
- Masterdiploma in de architectuur
- Contractueel, voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 3 170,07 euro en maximum 5 252,02 euro

Ons aanbod
- Flexibele werkuren (tussen 7 en 19 u.) voor een perfecte privé-werkbalans
- 35 vakantiedagen
- Aantrekkelijke pensioenregeling
- Maaltijdcheques
- Gratis hospitalisatieverzekering
- Stimulansen voor duurzaam woon-werkverkeer
- Opleidingsmogelijkheden

Surf naar www.limburg.be/vacatures voor meer informatie over de functies  
en de arbeidsvoorwaarden of neem contact op via vacatures@limburg.be.

Is één van deze jobs op jouw lijf geschreven?
Bezorg dan uiterlijk op 26 augustus 2020 jouw motivatiebrief, cv en een kopie  
van jouw diploma aan de Directie HRM, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, 
vacatures@limburg.be. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

We selecteren op basis van competenties, niet op basis van leeftijd, geslacht, 
etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

TEAM FACILITAIR BEHEER

manager Centrale Aankoopdienst
- Masterdiploma en minimaal 3 jaar (relevante) ervaring
- Statutair, voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 3 815,70 euro en maximum 5 817,84 euro

hospitality manager
- Masterdiploma en minimaal 3 jaar (relevante) ervaring
- Contractueel, voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 3 815,70 euro en maximum 5 817,84 euro

projectcoördinator  
Build/Real Estate - Gebouwen
- Masterdiploma
- Contractueel, voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 3 170,07 euro en maximum 5 252,02 euro

deskundige Technieken/Elektriciteit
- Bachelordiploma
- Contractueel, voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 2 509,94 euro en maximum 4 229,17 euro

deskundige Infrastructuurbeheer ICT
- Bachelordiploma
- Contractueel, voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 2 509,94 euro en maximum 4 229,17 euro 

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

Lokaal bestuur Haaltert zoekt

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

Waag dan nu de sprong !

Teamcoördinator
Dienst Beheer & Onderhoud 

van de cluster Ruimte
Voltijds contract van onbepaalde duur

op B4-B5-niveau

Heb je interesse ?
Solliciteer ten laatste op

15 september 2020

Het Orthopedagogisch Centrum 
Styrka (voorheen OC Sint-Jozef)  

is op zoek naar: 

OC ADMINISTRATIEF- FINANCIEEL- LOGISTIEK DIRECTEUR
De administratief-financieel-logistiek directeur is 
eindverantwoordelijk voor een efficiënt  
administratief-financieel-logistiek beleid binnen het  
OC (onderwijs en zorg). 

PROFIEL
Je behaalde minimaal een diploma als master bij  
voorkeur in een financieel-economische richting en een 
grondige kennis van het boekhouden en sociale wetgeving.  
Ervaring in het aansturen van teams is een must.

WIJ BIEDEN 
• Een voltijds contract van onbepaalde duur

•  Een aangename werkomgeving in een sociaal  
waardevolle organisatie binnen een sterke organisatie; 
een aan de functie aangepaste verloning.

Schriftelijke kandidatuur met cv en motivatie uiterlijk  
tegen 24 augustus sturen naar:  
Provincialaat der Broeders van Liefde  
t.a.v. Koen Oosterlinck, gedelegeerd bestuurder,  
Stropstraat 119 - 9000 GENT; of mailen naar  
etienne.verschraege@broedersvanliefde.be

Weerhouden kandidaten worden voor een eerste gesprek 
uitgenodigd op 27 augustus (VM).

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!

Goesting in de match 
van jouw leven? 
Goesting in de match 
van jouw leven? 

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

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?



nmbs

Wil jij sleutelen  
aan unieke machines?

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

versie in cmyk

De Lijn is het extern verzelfstandigd agentschap binnen het 
Beleidsdomein Mobiliteit & Openbare Werken van de Vlaamse 
overheid dat instaat voor het stedelijk en regionaal openbaar 
vervoer in het Vlaams Gewest.
Als directeur-generaal bent u een topbestuurder met een eigen 
creatieve en inspirerende stijl, die de complexe interne en 
maatschappelijke uitdagingen van dit bedrijf aanpakt. U bent 
verantwoordelijk voor het realiseren van de vooropgestelde 
resultaten inzake bedrijfsvoering van De Lijn. 
Daarnaast ondersteunt u de minister bij de beleidsvoorbereiding en 
staat u in voor de evaluatie en bijsturing van de beleidsuitvoering.

Bent u de ambassadeur waar we naar op zoek zijn? 

Kijk dan zeker op www.vlaanderen.be/vacatures. 
Daar vindt u meer informatie over deze vacature terug. 
Solliciteren kan tot en met 30 augustus 2020.
Uw talent is belangrijker dan uw geslacht, gender, afkomst, 
leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte.

Stel u kandidaat en bouw mee aan 
het diverse Vlaanderen van morgen!

Meer weten? www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Vlaamse 
Vervoermaatschappij 
De Lijn zoekt een 
directeur-generaal

va
ca

tu
re

Het lokaal bestuur Wijnegem gaat voor een duurzaam 
en leefbaar Wijnegem. Om mee werk te maken van 
kind- en seniorvriendelijke mobiliteit en kwalitatief 
wonen, zoeken we een

FUNCTIE: Je zorgt voor de beleidsvoorbereiding en 
de beleidsuitvoering van het gemeentelijk verkeers- en 
mobiliteitsbeleid. 
Inzake duurzaamheid heb je een duurzaamheidsreflex en werk je 
aan een duurzaam Wijnegem.

PROFIEL: Je bent houder van een bachelordiploma of een 
gelijkwaardig diploma. Een sterk pluspunt is dat je geslaagd 
bent voor de opleiding graduaat (HBO5) in de verkeerskunde of 
je bent bereid de opleiding succesvol af te ronden binnen de 4 
jaar. Je bijt je graag vast in  mobiliteitsvraagstukken en ontwikkelt 
een globale visie op lokale mobiliteit en op de verkeers- 
en vervoersproblemen. Bovendien wil je een strategisch 
duurzaamheidsbeleid uitbouwen.

KENNIS: Je hebt duidelijke interesse en bent bereid je 
bij te scholen in verkeerskunde (verkeersreglementen, 
voorschriften plaatsing verkeersborden, 
signalisatievoorschriften…) en in de wetgeving, 
reglementeringen en voorschriften i.v.m. mobiliteit en 
verkeer.

AANBOD: Voltijdse job - contract voor onbepaalde duur 
- brutomaandloon volgens schaal B1-B3 - min. 2.509,94 
euro - max. 4.229,18 euro (volgens jaren relevante ervaring) 
- maaltijdcheques - hospitalisatieverzekering - tweede 
pensioenpijler - fietsvergoeding of abonnement openbaar 
vervoer - flexibele werkuren - aantrekkelijke vakantieregeling.

SOLLICITEER UITERLIJK OP 24 AUGUSTUS 2020: 
Stuur je sollicitatiebrief per e-mail samen met je curriculum vitae, 
een kopie van je diploma en een uittreksel strafregister, uiterlijk 
op 24 augustus 2020 aan personeelsdienst@wijnegem.be. 
Alle info op www.wijnegem.be.

DESKUNDIGE MOBILITEIT EN DUURZAAMHEID

Voltijdse job - contract voor onbepaalde duur 

 

op 24 augustus 2020 aan personeelsdienst@wijnegem.be. 

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



www.mediahuis.be/jobs 

Een job in de media?
Mediahuis verwacht je.
AP Accountant

Omwille van onze sterke internationale groei, zoeken we 3 AP 
 Accountants voor ons Finance Team te Hasselt. En we geloven dat jij 
de juiste persoon bent.

Want wie we nodig hebben, is iemand die samen met andere 
collega’s de verantwoordelijkheid wil opnemen voor de 
leveranciersboekhouding van enkele nieuwe vennootschappen.

Waarom precies jij? Jij beschikt minimaal over een 
bachelordiploma boekhouden en een eerste relevante 
werkervaring waarin je bewezen hebt zorgvuldig en 
accuraat te werk te gaan. Je kan je vlot uitdrukken in het 
Nederlands en in het Engels en hebt bovenal veel zin om 
er mee in te vliegen! 

Klaar om deze uitdaging aan te gaan?
Solliciteer online.
www.mediahuis.be/jobs

www.mediahuis.be/jobs 

Een job in de media?
Mediahuis verwacht je.
Senior GL Accountant

Omwille van onze sterke internationale groei, zoeken we 3 Senior GL 
Accountants voor ons Finance Team te Hasselt. En we geloven dat jij 
de ideale kandidaat bent.

Want wie we nodig hebben, is iemand die graag de 
verantwoordelijkheid wil opnemen voor de algemene boekhouding 
van een aantal van onze nieuwe vennootschappen.

Waarom precies jij? Jij hebt een masterdiploma accountancy 
en fiscaliteit op zak en hebt reeds minimaal 3 jaar relevante 
ervaring achter de rug. Je kan je vlot uitdrukken in het 
Nederlands en in het Engels en hebt bovenal veel zin om 
er mee in te vliegen!

Is deze job jou op het lijf geschreven?
Solliciteer online.
www.mediahuis.be/jobs



STORINGS-
TECHNIEKER
E-MAX Aluminium Group is een sterk groeiende speler in de aluminium verwerkende 
industrie. De groep bestaat uit een eigen aluminium smelterij in Nederland en vier 
extrusiepersen verspreid over drie locaties in Vlaanderen. Dankzij de continu verdere 
ontwikkeling van een eigen low carbon legering, X-ECO, slaagt E-MAX erin om voorop 
te lopen in het bieden van duurzame aluminium oplossingen.
Voor de verdere uitbouw van ons technisch team in Dilsen-Stokkem, zijn we op zoek 
naar een STORINGSTECHNIEKER.

Functie
•  Meedraaien in een 2-diensten stelsel  

(morgen- en middagdienst).
•  Je ondersteunt het technisch team en draagt 

bij aan de optimale beschikbaarheid van de 
productiemachines en processen.

•  Je lost zelfstandig storingen op van  
elektrische, mechanische, pneumatische, 
hydraulische aard.

•  Je voert preventief onderhoud uit alsook werk 
je mee aan projecten.

•  Je werkt mee aan veiligheid, orde en netheid, 
en respecteert de normen van het bedrijf.

•  Je streeft naar een goede verstandhouding 
met de operatoren.

•  Je rapporteert aan de Technische Manager.
  
Profiel
•  Je hebt minstens een A2 diploma in een 

technische richting, of je bent gelijkwaardig 
door ervaring.

•  Je hebt een goede allround technische kennis 
op vlak van elektriciteit, mechanica, pneuma-
tica & hydraulica.

•  Kennis van automatisatie (PLC) is een plus-
punt.

•  Je hebt een passie voor techniek en je weet 
van aanpakken.

•  Je hebt een positieve houding.
•  Je bent een teamplayer maar kan zelfstandig 

werken.

 Wat je van ons krijgt
•  Een uitdagende functie binnen een erg solide, 

dynamische en sterk groeiende groep.
•  Een transparante aanpak en lange termijn 

visie.
•  Attractief salarispakket incl. extralegale 

voordelen.

Indien interesse kan je je kandidatuur 
sturen naar sollicitatie@e-max.eu.

Aanbod: • Een uitdagende en afwisselende job in statutair dienstverband• Een correct salaris 
met de mogelijkheid om relevante privé-anciënniteit in te brengen • Maaltijdcheques,
fi etsvergoeding en een hospitalisatieverzekering• Een interessante verlofregeling.

Solliciteren doe je via www.ham.be/vacatures, ten laatste op 19/08/2020. 

Meer inlichtingen: Het volledige aanwervingsdossier (functiebeschrijving, weddenschaal,
examenprogramma) vind je op onze gemeentelijke website www.ham.be/vacatures of kan je 
op vraag verkrijgen bij de personeelsdienst: 013 61 10 31/32 of via personeelsdienst@ham.be.

Belangrijkste taken: Je leidt het team van maatschappelijk werkers • Je werkt mee met je 
team voor de afhandeling van de hulpvragen en sociale dossiers • Je volgt de evoluties in 
het werkveld op • Je geeft advies over sociale dossiers en dossiers van schuldbemiddeling en 
budgetbeheer • Je bent de link tussen je team en de OCMW-raad, het Vast Bureau en het 
afdelingshoofd. Profi el: Diploma maatschappelijk assistent • Je kan structuur brengen en het 
werk optimaal organiseren in functie van de dienstverlening aan de klant • Je motiveert en 
coacht je medewerkers om het beste uit zichtzelf te halen.

De gemeente Ham wil sterk inzetten op 
het welzijn van zijn burgers. We zijn op 

zoek naar een nieuwe collega (m/v) met 
een contract van onbepaalde duur en 
aanleg van een werfreserve voor 4 jaar.

HOOFD MAATSCHAPPELIJK WERKER 38/38 • statutair • B4-B5

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!

De SUNWARD-groep ontwerpt en produceert machines voor de bouw, 
openbare werken en landschapsarchitectuur: minigraafmachines, hydraulische 
graafmachines, schrankladers, boorapparatuur, rupskranen ... Gevestigd in 
China (Changsha), is de groep een belangrijke speler in zijn bedrijfssector 
en overtrof in 2019 de omzet van één miljard euro, vooral dankzij een zeer 
dynamische R&D en producten die voldoen aan de verwachtingen van zijn 
klanten. De groep heeft nu wereldwijd bijna 5.000 medewerkers.
Opgericht in 2014, zorgt de Europese dochteronderneming SUNWARD Europe 
Heavy Industry N.V, gevestigd in België (Beringen, Limburg) voor de verkoop, 
logistiek en after-sales follow-up van alle SUNWARD-apparatuur via een 
dealernetwerk dat heel Europa bestrijkt. SUNWARD Europe zet zijn sterke 
groei dit jaar voort door zijn team (momenteel 25 mensen) te versterken.
In deze context zijn we op zoek naar professionals in ons bedrijfsleven die het 
leuk vinden om ons team te komen om grote uitdagingen te bereiken!
We rekruteren voor ons hoofdkantoor in België (Beringen, Limburg):

Een boekhouder
Onder leiding van de CEO heeft de accountant de volgende 
verantwoordelijkheden:
• Beheer boekhoudkundige transacties
• Bereid budgetvoorspellingen voor
• Publiceer de jaarrekening op tijd
• Maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse sluitingen afhandelen
• Verzoen crediteuren en vorderingen
• Zorg voor tijdige bankbetalingen
• Bereken belastingen en bereid belastingaangiften voor
• Beheer balansen en winst- en verliesrekeningen
• Rapporteren over de financiële gezondheid en liquiditeit van het bedrijf
• Audit financiële transacties en documenten
Talen: Engels, Nederlands (Chinees kan een pluspunt zijn)
Ervaringsniveau: ongeveer 10 jaar of meer

Contact : 
SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY. NV | Nijverheidspark 3, 3580 Beringen, Belgium

Contact HR Department: Mrs Xiaoru YE; yexr@sunward.cc | Tel.: +32(0)11.43.46.66

Wat doet een burn-out 
met je arbeidskansen?
Ook al klinkt het misschien onterecht en onfair, maar 
kandidaten met een burn-outgeschiedenis hebben minder 
kansen op een jobinterview.

Eerder internationaal onderzoek gaf al aan 

dat gewezen burn-outpatiënten zich ongunstig 

behandeld voelen op de arbeidsmarkt. Nieuw 

onderzoek van de UGent bevestigt nu de re-

serves die recruiters hebben bij kandidaten 

met een burn-out-verleden.

De onderzoekers vroegen 425 Vlaamse re-

cruiters om advies te geven omtrent het al dan 

niet uitnodigen van fictieve jobkandidaten voor 

een tweede sollicitatiegesprek. In totaal wer-

den 1.700 fictieve kandidaten beoordeeld, die 

allemaal doorheen hun carrière een niet-werk-

zame periode doormaakten. De reden voor 

die werkonderbreking ging van burn-out,  

fysieke letsels, persoonlijke redenen tot klas-

sieke werkloosheid.

LAAGSTE KANSEN

Wat blijkt? Van de bovengenoemde redenen 

hadden kandidaten met een burn-outgeschie-

denis de laagste kansen op een volgend jobin-

terview, terwijl kandidaten die herstelden van 

een fysiek probleem het meest kans hadden 

op een vervolggesprek. 

In vergelijking met kandidaten met fysieke let-

sels lag de kans op een aanbeveling tot jobin-

terview bijna 10 procentpunt lager voor (ex-)

burn-outpatiënten. “Bovendien lijkt dit effect 

sterker uitgesproken voor jobs die een hoge 

mate van stresstolerantie vereisen”, aldus Phi-

lippe Sterkens, doctorandus aan de UGent.

Langs de andere kant zijn recruiters die per-

soonlijk in aanraking kwamen met burn-out 

- als patiënt als familielid of vriend - sneller 

geneigd om ex-burn-outpatiënten een kans te 

geven. Tot slot zagen de onderzoekers ook dat 

vrouwelijke recruiters doorgaans milder waren 

voor burn-outpatiënten.” 

 (WiVi)



Functie?
●  Schooljaar 2020-2021: beleidsondersteuner 

36/36
●  Schooljaar 2021-2021: directie campus Jan Rosier 

36/36

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

VACATURES

BERINGEN.BE

 diensthoofd wegen & publieke ruimte voltijds - A1a-A3a
 strategisch expert communicatie voltijds - A1a-A3a
 deskundige handhaving  
ruimtelijke ordening voltijds - B1-B3

 deskundige gebouwen voltijds - B1-B3
 maatschappelijk assistent thuiszorg halftijds - B1-B3
 zaalverantwoordelijke voltijds - D1-D3

Stad Beringen legt een wervingsreserve aan via een aanwervings-
procedure. Dit met het oog op een snelle invulling van deze functies 
in contractueel verband. Meer info: www.beringen.be/vacatures

Beringen groeit,  
groei jij met ons mee?

Diensthoofd patrimoniumbeheer
Aanbod: voltijds contract onbepaalde duur, aantrekkelijke en marktconforme
verloning op B-niveau (vanaf € 30.119,30 tot maximaal € 50.750,15 aan index 1.740),
aangevuld met o.a. eindejaarspremie en vakantiegeld, maaltijdcheques, volledige
terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, ev. ferme
fietsvergoeding, gratis hospitalisatie-verzekering, ICT-middelen. Je werkt 38 uur per
week in een glijtijdsysteem en hebt 39 vrije dagen per jaar (verlof, feestdagen en
dienstvrijstellingen op kermis -en carnavalmaandag). Geslaagde kandidaten worden
opgenomen in een werfreserve voor de duur van 1 jaar. 

Deelnemingsvoorwaarden: houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot
niveau B (bachelor diploma) of gelijkgesteld + beschikken over minstens 4 jaar
relevante werkervaring of houder zijn van een technische diploma dat toegang geeft
tot niveau C (diploma 3de graad middelbaar of gelijkgesteld) + beschikken over
minstens 10 jaar relevante werkervaring.  Diploma van bachelor in de bouwkunde
strekt tot aanbeveling.
 
Meer weten? Bezoek onze website www.zorgbedrijfsinttruiden.be voor meer
info over Zorgbedrijf Sint-Truiden, de volledige informatiebundel met
examenprogramma en functiebeschrijving of neem contact met Sara Vanaeken, HR
business partner (tel. 011 69 70 38 – sara.vanaeken@zorgbedrijfsinttruiden.be).

Overtuigd? Je kandidatuur (motiveringsbrief, CV, diploma en staving werkervaring)
dient ons ten laatste op 13 september 2020 te bereiken.  Solliciteren kan:
                 - bij voorkeur via het formulier op onze website
                 - per post: HR-dienst, Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden
                 - via mail naar hr@zorgbedrijfsinttruiden.be
Laattijdige of onvolledige kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.

Ontdek ook onze andere boeiende (zorg)functies via onze website!

Kan jij een team op sleeptouw nemen en het beste uit je collega’s en medewerkers halen?
Heb jij de technische kennis om het patrimonium van Zorgbedrijf Sint-Truiden uit te bouwen
en onderhouden en om duurzaamheid te integreren? Dan zijn we op zoek naar jou!

 
 
 
 
CE-chauffeurs gezocht voor nationaal en pendeltransport vanuit Antwerpen of Tessenderlo. Zowel 
voltijds als deeltijds (ook weekendwerk mogelijk indien interesse) 
Leeftijd maakt bij ons niet uit, hierbij dus ook een warme oproep aan gepensioneerde chauffeurs die 
hun passie willen blijven beoefenen. 
013.35.30.90 of vacature@group-gts.com 
 

CE-chauffeurs gezocht voor nationaal en pendeltransport vanuit 
Antwerpen of Tessenderlo. Zowel voltijds als deeltijds (ook 

weekendwerk mogelijk indien interesse) Leeftijd maakt bij ons niet uit, 
hierbij dus ook een warme oproep aan gepensioneerde chauffeurs 

die hun passie willen blijven beoefenen. 

013.35.30.90 of vacature@group-gts.com 
www.group-gts.com

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



www.limburg.be/vacatures
#limburgbevacatures 

provincie Limburg
Universiteitslaan 1

BE-3500 Hasselt
limburg.be/vacatures

Wil jij meewerken aan de uitbouw 
van het provinciale bestuur?    
Wij zoeken dynamische collega’s  
om onze teams te versterken!

TEAM BOKRIJK

diensthoofd Marketing en Communicatie
- Masterdiploma en minimaal 3 jaar (relevante) ervaring
- Contractueel, voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 3 815,70 euro en maximum 5 817,84 euro

TEAM OMGEVINGSVERGUNNING

architect omgevingsvergunning
- Masterdiploma in de architectuur
- Contractueel, voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 3 170,07 euro en maximum 5 252,02 euro

Ons aanbod
- Flexibele werkuren (tussen 7 en 19 u.) voor een perfecte privé-werkbalans
- 35 vakantiedagen
- Aantrekkelijke pensioenregeling
- Maaltijdcheques
- Gratis hospitalisatieverzekering
- Stimulansen voor duurzaam woon-werkverkeer
- Opleidingsmogelijkheden

Surf naar www.limburg.be/vacatures voor meer informatie over de functies  
en de arbeidsvoorwaarden of neem contact op via vacatures@limburg.be.

Is één van deze jobs op jouw lijf geschreven?
Bezorg dan uiterlijk op 26 augustus 2020 jouw motivatiebrief, cv en een kopie  
van jouw diploma aan de Directie HRM, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, 
vacatures@limburg.be. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

We selecteren op basis van competenties, niet op basis van leeftijd, geslacht, 
etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

TEAM FACILITAIR BEHEER

manager Centrale Aankoopdienst
- Masterdiploma en minimaal 3 jaar (relevante) ervaring
- Statutair, voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 3 815,70 euro en maximum 5 817,84 euro

hospitality manager
- Masterdiploma en minimaal 3 jaar (relevante) ervaring
- Contractueel, voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 3 815,70 euro en maximum 5 817,84 euro

projectcoördinator  
Build/Real Estate - Gebouwen
- Masterdiploma
- Contractueel, voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 3 170,07 euro en maximum 5 252,02 euro

deskundige Technieken/Elektriciteit
- Bachelordiploma
- Contractueel, voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 2 509,94 euro en maximum 4 229,17 euro

deskundige Infrastructuurbeheer ICT
- Bachelordiploma
- Contractueel, voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 2 509,94 euro en maximum 4 229,17 euro 

versie in cmyk

De Lijn is het extern verzelfstandigd agentschap binnen het 
Beleidsdomein Mobiliteit & Openbare Werken van de Vlaamse 
overheid dat instaat voor het stedelijk en regionaal openbaar 
vervoer in het Vlaams Gewest.
Als directeur-generaal bent u een topbestuurder met een eigen 
creatieve en inspirerende stijl, die de complexe interne en 
maatschappelijke uitdagingen van dit bedrijf aanpakt. U bent 
verantwoordelijk voor het realiseren van de vooropgestelde 
resultaten inzake bedrijfsvoering van De Lijn. 
Daarnaast ondersteunt u de minister bij de beleidsvoorbereiding en 
staat u in voor de evaluatie en bijsturing van de beleidsuitvoering.

Bent u de ambassadeur waar we naar op zoek zijn? 

Kijk dan zeker op www.vlaanderen.be/vacatures. 
Daar vindt u meer informatie over deze vacature terug. 
Solliciteren kan tot en met 30 augustus 2020.
Uw talent is belangrijker dan uw geslacht, gender, afkomst, 
leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte.

Stel u kandidaat en bouw mee aan 
het diverse Vlaanderen van morgen!

Meer weten? www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Vlaamse 
Vervoermaatschappij 
De Lijn zoekt een 
directeur-generaal

Functiebeschrijving:
• Je bent verantwoordelijk voor de afhandeling van omgevingsvergunningsdossiers binnen 

de wettelijke termijnen zoals aanvragen omgevingsvergunningen, verkavelingsaanvragen, …
• Je staat in voor deskundig advies vanuit stedenbouwkundig oogpunt aan de omgevings-

ambtenaar, je collega’s, het college van burgemeester en schepenen, architecten en de 
burger.

Aanwervingsvoorwaarden:
• Je bent in het bezit van een functiegericht bachelordiploma of een algemeen bachelordiplo-

ma met voorkeur 4 jaar relevante ervaring en affiniteit met de materie omtrent de omgevings-
vergunning of een graduaatdiploma in een bouwkundige richting.

Functiebeschrijving:
• Je zorgt ervoor dat residenten hun mentale, fysieke en sociale mogelijkheden maximaal kun-

nen benutten en ontplooien. 
• Je organiseert individuele en collectieve activiteiten waarin de resident zijn mogelijkheden 

benut met betrekking tot het uitoefenen van hobby’s, persoonlijke interesses, lichaamsver-
zorging, geheugentraining en beweeglijkheid. Je stelt hierbij een dag- en weekplanning op 
en stuurt bij waar nodig.

• Je adviseert je collega’s en signaleert specifieke behoeften en noden.

Aanwervingsvoorwaarden:
• Je bent houder van de beroepstitel van ergotherapeut.
• Je bent minstens houder van een bachelordiploma in de ergotherapie, dat overeenstemt 

met een opleiding van minstens 3 jaar in het kader van een voltijds hoger onderwijs, dat 
beantwoordt aan de vereisten, bepaald in artikel 3 van het KB van 8 juli 1996 betreffende de 
beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van ergothera-
peut en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties.

DESKUNDIGE OMGEVING 
Met aanleg van een wervingsreserve - Contractueel, B-niveau (B1-B3), voltijds

ERGOTHERAPEUT 
Met aanleg van een wervingsreserve - Contractueel, B-niveau (BV1-BV3), deeltijds

Stad Maaseik werft aan:

OCMW Maaseik werft aan:

Aanbod en voordelen:
Naast het loon geniet je ook nog van extra legale voordelen zoals maaltijdcheques, groeps-
verzekering, fietsvergoeding, … . Het voltijds bruto maandloon voor deskundige omgeving 
bedraagt minimum 2.509,94 euro en maximum 4.229,17 euro. Het deeltijds (19u./38u.) bruto 
maandloon voor ergotherapeut bedraagt minimum 1.265,85 euro en maximum 2.121,84 euro.

Solliciteren:
Stuur uiterlijk op 01/09/2020 je kandidaatstelling naar het college van burgemeester en 
schepenen, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik of via e-mail naar sollicitaties@maaseik.be. Je 
mag je kandidaatstelling ook afgeven tegen ontvangstbewijs bij de snelbalie in het admi-
nistratief centrum. Een geldige kandidaatstelling bestaat uit: motivatiebrief, cv, kopie van 
je diploma en een uittreksel uit het strafregister model 1. Sollicitaties na 01/09/2020 en on-
volledige sollicitaties worden niet aanvaard. Voor meer informatie over deze functie kan je 
bellen naar de dienst P&O op het nummer 089 560 560.



PRODUCTIEMANAGER

Meer info? Contacteer Wes Valcke 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 uitdaging: • Operationele strategieën ontwikkelen en implementeren voor het eigen 
departement, in lijn met de businessunit strategie • Het jaarlijkse budgetplan opstellen, 
in nauwe samenwerking met controlling • Implementeren en opvolgen van het jaarplan en 
eventuele corrigerende maatregelen doorvoeren • Als sleutelfi guur in procesoptimalisatie 
en -implementatie verbeteringen doorvoeren in het kader van continuous improvement 
en CAPEX-projecten • Analyseren en opvolgen van de productie, met als doel mensen en 
middelen e�  ciënter in te zetten • Teamleiders en medewerkers coachen en ondersteuning 
bieden on the job • Ervoor zorgen dat alle medewerkers conform kwaliteits-, milieu- en 
veiligheidsnormen te werk gaan • Rapporteren aan de Plant Manager

De perfecte match: • Kennis van het reilen en zeilen in een productieomgeving
• Masterdiploma is een troef • Minstens 5 jaar ervaring in een procesgebaseerde industrie 
(voeding, dranken, farma, ...) • Uitstekende kennis van het Nederlands en Engels, zowel 
gesproken als geschreven • Zeer goede kennis van MS O�  ce • Peoplemanager met sterke 
motiverende en coachende leiderschapsvaardigheden • Hands-on ervaring met change 
management & continuous improvement • Uitstekende coördinator, met oog voor detail en 
een gezonde dosis overtuigingskracht

Het aanbod: • Uitdagende functie in een groeiende internationale omgeving • Aantrekkelijk 
salarispakket met extralegale voordelen • Job met ruimte voor autonomie en realistische 
doorgroeimogelijkheden

De kennismaking

FrieslandCampina in Lummen 
ontwikkelt, produceert en 
commercialiseert zuivelproducten 
met toegevoegde waarde. Het bedrijf 
richt zich op professionele klanten 
zoals bakkerijen, fastfoodketens, 
hotels, restaurants, cateringbedrijven 
en industriële voedingsbedrijven.
Het gamma bestaat uit 
roomproducten, slagroom-
spuitbussen, boterspecialiteiten, 
vullingen, desserts, ijsroom en 
milkshakemixen, aangeboden onder 
de merknaam Debic. De vestiging 
in Lummen richt zich met haar 
slagroomspuitbussen ook op de 
consumentenmarkt. 
Voor de productieplant in Lummen 
(400-tal medewerkers) is 
FrieslandCampina op zoek naar een:

 www.frieslandcampina.com

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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:

ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN: • een gedrag vertonen dat in 
overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert • de 
burgerlijke en politieke rechten genieten • medisch geschikt zijn voor de uit te 
oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van 
de werknemers bij de uitvoering van het werk • voldoen aan de wettelijke 
nationaliteitsvereisten • voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door 
de wetten op het gebruik de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966  
• slagen voor de selectieprocedure

SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN: • geen diplomavereisten • in het bezit van 
minstens rijbewijs B 

ONS AANBOD: Voltijds Dv-niveau – geïnd. brutomaandloon min. 1.981,83 EUR (je 
relevante ervaring zal een rol spelen bij het bepalen van je salaris), maaltijdcheques, 
gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, een interessante verlofregeling.

INSCHRIJVING: De kandidaturen voor deelname aan het examen moeten uiterlijk op 
25.08.2020 worden verzonden (datum van poststempel geldt als bewijs) of 

overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan het college van burgemeester en 
schepenen van Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon of mailen naar vacature@
borgloon.be. Sollicitatiebrief met duidelijke vermelding voor welke functie men 
solliciteert + curriculum vitae + kopie rijbewijs.

ALGEMEENHEDEN: • Het examen is gericht naar algemeen technisch inzicht en 
vaardigheden • Er wordt een wervingsreserve aangelegd in contractueel 
dienstverband voor de duur van 1 jaar (verlengbaar) • De stad voert een 
diversiteitsbeleid.

MEER WETEN? Toelatings- en aanwervingvoorwaarden, functiebeschrijving en 
inlichtingen kunnen bekomen worden via de website (www.borgloon.be) of op de 
personeelsdienst, Kanunnikenhuis, Speelhof 10, 3840 Borgloon - tel 012 67 36 99  
- e-mail: personeelsdienst@borgloon.be

Lokaal bestuur Borgloon vindt je kwaliteiten belangrijker  
dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.
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› TECHNISCH ASSISTENT ALGEMEEN (M/V)  
 Niveau Dv – voltijds – contractueel – aanwerving en aanleg werfreserve voor 1 jaar (verlengbaar)  

Als technisch assistent sta je in voor de ontvangst van de bezoekers, het toezicht en het onderhoud van de stedelijke infrastructuur. Je zorgt voor het dagelijks, perio-
diek en jaarlijks onderhoud van de accommodaties, herstellingen en de technische ondersteuning.

› TECHNISCH ASSISTENT GRAFDELVER (M/V)    
 Niveau Dv – voltijds – contractueel – aanwerving en aanleg werfreserve voor 1 jaar (verlengbaar) 
 Als technisch assistent grafdelver sta je hoofdzakelijk in voor het onderhouden van het gemeentelijk groen. Evenals voer je werkzaamheden als grafdelver uit en zorg je voor de 

begravingen op diverse begraafplaatsen in Borgloon. Uiteraard sta je als technisch assistent ook in voor de ontvangst van de bezoekers, het toezicht en het onderhoud van de 
stedelijke infrastructuur. Je zorgt voor het dagelijks, periodiek en jaarlijks onderhoud van de accommodaties, herstellingen en de technische ondersteuning.

› TECHNISCH ASSISTENT ZAALWACHTER (M/V)    
 Niveau Dv – voltijds – contractueel – aanwerving en aanleg werfreserve voor 1 jaar (verlengbaar) 
 Als technisch assistent zaalwachter sta je permanent in voor de ontvangst van de bezoekers, het toezicht en het onderhoud van de sporthal en het dagelijks, periodiek 

en jaarlijks onderhoud van de overdekte sportaccommodaties (zalen, burelen, gangen, kleedkamers, sanitaire ruimtes,...).

Lokaal bestuur Borgloon werft aan en legt een werfreserve aan van 1 jaar (verlengbaar) voor: 



FARYS|TMVW organiseert 
statutaire examens voor:

• Adjunct-teamverantwoordelijke administratie
Zones Brugge en Ronse

• Teamverantwoordelijke administratie
Zones Asse en Gent

• Teamverantwoordelijke projecten drinkwater 
Zones Asse, Brugge, Gent en Ronse

De uiterste inschrijvingsdatum is 26 augustus. 
De examens zullen doorgaan in september en oktober.

Alle functiebeschrijvingen en het portaal om je in te schrijven 
vind je op jobs.farys.be.

Ontdek de functies via jobs.farys.be

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

Lokaal bestuur Haaltert zoekt

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

Waag dan nu de sprong !

Teamcoördinator
Dienst Beheer & Onderhoud 

van de cluster Ruimte
Voltijds contract van onbepaalde duur

op B4-B5-niveau

Heb je interesse ?
Solliciteer ten laatste op

15 september 2020

versie in cmyk

De Lijn is het extern verzelfstandigd agentschap binnen het 
Beleidsdomein Mobiliteit & Openbare Werken van de Vlaamse 
overheid dat instaat voor het stedelijk en regionaal openbaar 
vervoer in het Vlaams Gewest.
Als directeur-generaal bent u een topbestuurder met een eigen 
creatieve en inspirerende stijl, die de complexe interne en 
maatschappelijke uitdagingen van dit bedrijf aanpakt. U bent 
verantwoordelijk voor het realiseren van de vooropgestelde 
resultaten inzake bedrijfsvoering van De Lijn. 
Daarnaast ondersteunt u de minister bij de beleidsvoorbereiding en 
staat u in voor de evaluatie en bijsturing van de beleidsuitvoering.

Bent u de ambassadeur waar we naar op zoek zijn? 

Kijk dan zeker op www.vlaanderen.be/vacatures. 
Daar vindt u meer informatie over deze vacature terug. 
Solliciteren kan tot en met 30 augustus 2020.
Uw talent is belangrijker dan uw geslacht, gender, afkomst, 
leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte.

Stel u kandidaat en bouw mee aan 
het diverse Vlaanderen van morgen!

Meer weten? www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Vlaamse 
Vervoermaatschappij 
De Lijn zoekt een 
directeur-generaal

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80 of 059 26 76 57  

www.verdonckbv.be 

IT-MEDEWERKER (ref. 77 332)

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

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

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

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

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

Het Orthopedagogisch Centrum 
Styrka (voorheen OC Sint-Jozef)  

is op zoek naar: 

OC ADMINISTRATIEF- FINANCIEEL- LOGISTIEK DIRECTEUR
De administratief-financieel-logistiek directeur is 
eindverantwoordelijk voor een efficiënt  
administratief-financieel-logistiek beleid binnen het  
OC (onderwijs en zorg). 

PROFIEL
Je behaalde minimaal een diploma als master bij  
voorkeur in een financieel-economische richting en een 
grondige kennis van het boekhouden en sociale wetgeving.  
Ervaring in het aansturen van teams is een must.

WIJ BIEDEN 
• Een voltijds contract van onbepaalde duur

•  Een aangename werkomgeving in een sociaal  
waardevolle organisatie binnen een sterke organisatie; 
een aan de functie aangepaste verloning.

Schriftelijke kandidatuur met cv en motivatie uiterlijk  
tegen 24 augustus sturen naar:  
Provincialaat der Broeders van Liefde  
t.a.v. Koen Oosterlinck, gedelegeerd bestuurder,  
Stropstraat 119 - 9000 GENT; of mailen naar  
etienne.verschraege@broedersvanliefde.be

Weerhouden kandidaten worden voor een eerste gesprek 
uitgenodigd op 27 augustus (VM).



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

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? 

Wat doet een burn-out 
met je arbeidskansen?
Ook al klinkt het misschien onterecht en onfair, maar 
kandidaten met een burn-outgeschiedenis hebben minder 
kansen op een jobinterview.

Eerder internationaal onderzoek gaf al aan 

dat gewezen burn-outpatiënten zich ongunstig 

behandeld voelen op de arbeidsmarkt. Nieuw 

onderzoek van de UGent bevestigt nu de re-

serves die recruiters hebben bij kandidaten 

met een burn-out-verleden.

De onderzoekers vroegen 425 Vlaamse re-

cruiters om advies te geven omtrent het al dan 

niet uitnodigen van fictieve jobkandidaten voor 

een tweede sollicitatiegesprek. In totaal wer-

den 1.700 fictieve kandidaten beoordeeld, die 

allemaal doorheen hun carrière een niet-werk-

zame periode doormaakten. De reden voor 

die werkonderbreking ging van burn-out,  

fysieke letsels, persoonlijke redenen tot klas-

sieke werkloosheid.

LAAGSTE KANSEN

Wat blijkt? Van de bovengenoemde redenen 

hadden kandidaten met een burn-outgeschie-

denis de laagste kansen op een volgend jobin-

terview, terwijl kandidaten die herstelden van 

een fysiek probleem het meest kans hadden 

op een vervolggesprek. 

In vergelijking met kandidaten met fysieke let-

sels lag de kans op een aanbeveling tot jobin-

terview bijna 10 procentpunt lager voor (ex-)

burn-outpatiënten. “Bovendien lijkt dit effect 

sterker uitgesproken voor jobs die een hoge 

mate van stresstolerantie vereisen”, aldus Phi-

lippe Sterkens, doctorandus aan de UGent.

Langs de andere kant zijn recruiters die per-

soonlijk in aanraking kwamen met burn-out 

- als patiënt als familielid of vriend - sneller 

geneigd om ex-burn-outpatiënten een kans te 

geven. Tot slot zagen de onderzoekers ook dat 

vrouwelijke recruiters doorgaans milder waren 

voor burn-outpatiënten.” 

 (WiVi)

Is op zoek naar een 
Commercieel-Technisch 

Medewerker 
Binnendienst

 
 
 
 
CE-chauffeurs gezocht voor nationaal en pendeltransport vanuit Antwerpen of Tessenderlo. Zowel 
voltijds als deeltijds (ook weekendwerk mogelijk indien interesse) 
Leeftijd maakt bij ons niet uit, hierbij dus ook een warme oproep aan gepensioneerde chauffeurs die 
hun passie willen blijven beoefenen. 
013.35.30.90 of vacature@group-gts.com 
 

CE-chauffeurs gezocht voor nationaal en pendeltransport vanuit 
Antwerpen of Tessenderlo. Zowel voltijds als deeltijds (ook 

weekendwerk mogelijk indien interesse) Leeftijd maakt bij ons niet uit, 
hierbij dus ook een warme oproep aan gepensioneerde chauffeurs 

die hun passie willen blijven beoefenen. 

013.35.30.90 of vacature@group-gts.com 
www.group-gts.com

Moet je baas je een telewerkvergoeding betalen?
Nu de coronapandemie weer de kop opsteekt, is telewerk vaak terug de norm. Maar krijg je daar 
als werknemer eigenlijk sowieso een vergoeding voor?

Het aantal bedienden dat een thuiswerkvergoe-

dingen ontvangt, is sinds begin dit jaar met bijna 

13 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die 

hr-dienstverlener Acerta eind juni presenteerde. 

Ook al zijn we intussen al wat verder in de zo-

mer, toch lijkt die toename van 13 procent niet 

in verhouding tot de toename van het thuiswerk 

zelf. En zeker aan structureel thuiswerken zijn er 

ook kosten verbonden. Denk aan een internet-

verbinding of het verbruik door de medewerker 

thuis van elektriciteit en water of extra kosten 

voor bijvoorbeeld de eigen thuisprinter.

NIET VERPLICHT
Extra te verwachten kosten dus, die niet automa-

tisch worden vergoed. Want een thuiswerkver-

goeding is niet verplicht. De werkgever beslist 

of hij dit wil toestaan. Het bedrag is wel afge-

sproken. Zo kan de werkgever een thuiswerkver-

goeding tot 129,48 euro per maand ontvangen 

van de werkgever. Deze som is belastingvrij en 

geregeld volgens de algemene afspraken/ruling 

met de belastingdiensten. Alle werknemers die 

regelmatig thuiswerken moeten hetzelfde be-

drag krijgen.

Let wel, dat bedrag kan alleen worden toege-

kend zodra de werknemer minstens vijf dagen 

per maand thuis werkt. De vergoeding dekt je 

thuiskantoor: de afschrijving of huur van een bu-

reau, kantoorbenodigdheden, printer- en com-

putermateriaal, water- en elektriciteitsverbruik 

en verwarmingskosten.

EN NOG EXTRA…
Bovendien blijft nog een andere regeling van 

kracht dat werknemers van hun werkgever een 

belastingvrij kostenforfait kunnen krijgen voor 

het gebruik van de eigen computer en internet 

thuis. Het gaat om 40 euro per maand: 20 euro 

voor de eigen pc en 20 euro voor de privé-inter-

netverbinding. 

Je kan die vergoedingen voor je eigen pc en 

internet in principe combineren met die thuis-

werkvergoeding, al gebeurt dat niet automa-

tisch en mits akkoord van je werkgever van de 

rulingdienst. Weet ook dat, volgens het recente 

Salariskompas van Jobat, 54 procent van de be-

dienden over een laptop van het werk beschikt.

William Visterin



versie in cmyk

De Lijn is het extern verzelfstandigd agentschap binnen het 
Beleidsdomein Mobiliteit & Openbare Werken van de Vlaamse 
overheid dat instaat voor het stedelijk en regionaal openbaar 
vervoer in het Vlaams Gewest.
Als directeur-generaal bent u een topbestuurder met een eigen 
creatieve en inspirerende stijl, die de complexe interne en 
maatschappelijke uitdagingen van dit bedrijf aanpakt. U bent 
verantwoordelijk voor het realiseren van de vooropgestelde 
resultaten inzake bedrijfsvoering van De Lijn. 
Daarnaast ondersteunt u de minister bij de beleidsvoorbereiding en 
staat u in voor de evaluatie en bijsturing van de beleidsuitvoering.

Bent u de ambassadeur waar we naar op zoek zijn? 

Kijk dan zeker op www.vlaanderen.be/vacatures. 
Daar vindt u meer informatie over deze vacature terug. 
Solliciteren kan tot en met 30 augustus 2020.
Uw talent is belangrijker dan uw geslacht, gender, afkomst, 
leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte.

Stel u kandidaat en bouw mee aan 
het diverse Vlaanderen van morgen!

Meer weten? www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Vlaamse 
Vervoermaatschappij 
De Lijn zoekt een 
directeur-generaal

Gemeentebestuur 
van 

SINT- JANS - MOLENBEEK

 

OPROEP TOT KANDIDATEN
voor de functie van Directeur human resources 

(vervangingscontract tot 30/06/2025 min.)

De kandidaten dienen houder te zijn van een 
Masterdiploma (universitair diploma of hoger onderwijs 
van het lange type)en voldoen aan de gecoördineerde 

wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken 
Ervaring inzake Human resources is een pluspunt.

Geinteresseerd ?
Stuur uw gemotiveerde kandidatuur (brief, cv + copie 
vereiste diploma Master)  naar het Gemeentebestuur 

van Sint Jans Molenbeek, Dienst HRM, Graaf van 
Vlaanderenstraat 20 te 1080 Sint Jans Molenbeek,  

voor 31/08/2020 ten laatste, of per mail aan  
candidature@molenbeek.irisnet.be.

Bijkomende inlichtingen:   
www.molenbeek.irisnet.be/Werk

De ‘PROJECTMANAGER 
PARKMANAGEMENT & LOGISTIEK’ 
wordt binnen het POM-team ingezet op 2 taken: 
enerzijds een proactieve rol op het vlak van 
parkmanagement/beheer voor bedrijventerreinen 
en anderzijds een bruggenbouwer tussen bedrijven 
inzake logistiek.

Diplomavoorwaarden: Universitair diploma 
voorkeur economische richting 

Aanbod: contractuele tewerkstelling niveau 
A1,maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering

Kandidaturen zijn in te dienen via het 
verplicht sollicitatieformulier (zie website 
pomvlaamsbrabant.be) en kopie van diploma 
uiterlijk op 23 september 2020 vóór 12u, gericht 
aan info@pomvlaamsbrabant.be.

VACATURE 
POM VLAAMS-BRABANT

Is op zoek naar een 
Commercieel-Technisch 

Medewerker 
Binnendienst

LOGO ZENNELAND IS OP 
ZOEK NAAR EEN 

INHOUDELIJK MEDEWERKER 
GEZONDHEID & MILIEU 

(TERNAT).

Wat doet een burn-out  
met je arbeidskansen?
Ook al klinkt het misschien onterecht en onfair, maar 

kandidaten met een burn-outgeschiedenis hebben minder 

kansen op een jobinterview.

Eerder internationaal onderzoek 

gaf al aan dat gewezen burn-out-

patiënten zich ongunstig behandeld 

voelen op de arbeidsmarkt. Nieuw 

onderzoek van de UGent bevestigt 

nu de reserves die recruiters hebben 

bij kandidaten met een burn-out-ver-

leden.

De onderzoekers vroegen 425 

Vlaamse recruiters om advies te ge-

ven omtrent het al dan niet uitnodi-

gen van fictieve jobkandidaten voor 

een tweede sollicitatiegesprek. In 

totaal werden 1.700 fictieve kandida-

ten beoordeeld, die allemaal door-

heen hun carrière een niet-werkza-

me periode doormaakten. De reden 

voor die werkonderbreking ging van 

burn-out, fysieke letsels, persoonlij-

ke redenen tot klassieke werkloos-

heid.

LAAGSTE KANSEN

Wat blijkt? Van de bovengenoemde 

redenen hadden kandidaten met een 

burn-outgeschiedenis de laagste 

kansen op een volgend jobinterview, 

terwijl kandidaten die herstelden van 

een fysiek probleem het meest kans 

hadden op een vervolggesprek. 

In vergelijking met kandidaten met 

fysieke letsels lag de kans op een 

aanbeveling tot jobinterview bijna 10 

procentpunt lager voor (ex-)burn-out-

patiënten. “Bovendien lijkt dit effect 

sterker uitgesproken voor jobs die 

een hoge mate van stresstolerantie 

vereisen”, aldus Philippe Sterkens, 

doctorandus aan de UGent.

Langs de andere kant zijn recruiters 

die persoonlijk in aanraking kwamen 

met burn-out - als patiënt als fami-

lielid of vriend - sneller geneigd om 

ex-burn-outpatiënten een kans te ge-

ven. Tot slot zagen de onderzoekers 

ook dat vrouwelijke recruiters door-

gaans milder waren voor burn-out-

patiënten.”   (WiVi)

De snelste weg 
naar een job in de 

publieke of  
non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op 
WWW.POOLSTOK.BE

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!



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!

FARYS|TMVW organiseert 
statutaire examens voor:

• Adjunct-teamverantwoordelijke administratie
Zones Brugge en Ronse

• Teamverantwoordelijke administratie
Zones Asse en Gent

• Teamverantwoordelijke projecten drinkwater 
Zones Asse, Brugge, Gent en Ronse

De uiterste inschrijvingsdatum is 26 augustus. 
De examens zullen doorgaan in september en oktober.

Alle functiebeschrijvingen en het portaal om je in te schrijven 
vind je op jobs.farys.be.

Ontdek de functies via jobs.farys.be

versie in cmyk

De Lijn is het extern verzelfstandigd agentschap binnen het 
Beleidsdomein Mobiliteit & Openbare Werken van de Vlaamse 
overheid dat instaat voor het stedelijk en regionaal openbaar 
vervoer in het Vlaams Gewest.
Als directeur-generaal bent u een topbestuurder met een eigen 
creatieve en inspirerende stijl, die de complexe interne en 
maatschappelijke uitdagingen van dit bedrijf aanpakt. U bent 
verantwoordelijk voor het realiseren van de vooropgestelde 
resultaten inzake bedrijfsvoering van De Lijn. 
Daarnaast ondersteunt u de minister bij de beleidsvoorbereiding en 
staat u in voor de evaluatie en bijsturing van de beleidsuitvoering.

Bent u de ambassadeur waar we naar op zoek zijn? 

Kijk dan zeker op www.vlaanderen.be/vacatures. 
Daar vindt u meer informatie over deze vacature terug. 
Solliciteren kan tot en met 30 augustus 2020.
Uw talent is belangrijker dan uw geslacht, gender, afkomst, 
leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte.

Stel u kandidaat en bouw mee aan 
het diverse Vlaanderen van morgen!

Meer weten? www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Vlaamse 
Vervoermaatschappij 
De Lijn zoekt een 
directeur-generaal

Wat doet een burn-out  
met je arbeidskansen?
Ook al klinkt het misschien onterecht en onfair, maar 

kandidaten met een burn-outgeschiedenis hebben minder 

kansen op een jobinterview.

Eerder internationaal onderzoek 

gaf al aan dat gewezen burn-out-

patiënten zich ongunstig behandeld 

voelen op de arbeidsmarkt. Nieuw 

onderzoek van de UGent bevestigt 

nu de reserves die recruiters hebben 

bij kandidaten met een burn-out-ver-

leden.

De onderzoekers vroegen 425 

Vlaamse recruiters om advies te ge-

ven omtrent het al dan niet uitnodi-

gen van fictieve jobkandidaten voor 

een tweede sollicitatiegesprek. In 

totaal werden 1.700 fictieve kandida-

ten beoordeeld, die allemaal door-

heen hun carrière een niet-werkza-

me periode doormaakten. De reden 

voor die werkonderbreking ging van 

burn-out, fysieke letsels, persoonlij-

ke redenen tot klassieke werkloos-

heid.

LAAGSTE KANSEN

Wat blijkt? Van de bovengenoemde 

redenen hadden kandidaten met een 

burn-outgeschiedenis de laagste 

kansen op een volgend jobinterview, 

terwijl kandidaten die herstelden van 

een fysiek probleem het meest kans 

hadden op een vervolggesprek. 

In vergelijking met kandidaten met 

fysieke letsels lag de kans op een 

aanbeveling tot jobinterview bijna 10 

procentpunt lager voor (ex-)burn-out-

patiënten. “Bovendien lijkt dit effect 

sterker uitgesproken voor jobs die 

een hoge mate van stresstolerantie 

vereisen”, aldus Philippe Sterkens, 

doctorandus aan de UGent.

Langs de andere kant zijn recruiters 

die persoonlijk in aanraking kwamen 

met burn-out - als patiënt als fami-

lielid of vriend - sneller geneigd om 

ex-burn-outpatiënten een kans te ge-

ven. Tot slot zagen de onderzoekers 

ook dat vrouwelijke recruiters door-

gaans milder waren voor burn-out-

patiënten.”   (WiVi)

Altijd vrolijk gezind, altijd boordevol energie. Als kind 
al was jij werkelijk het zonnetje in huis. Eén glimlach 
van jou maakte iemands dag. En nog steeds heeft jouw 
persoonlijkheid een magisch e� ect. Klanten enthousiast 
verder helpen? Elke keer opnieuw een glimlach op hun 
gezicht toveren? Zalig toch?! In een contact center kan 
jij dan ook helemaal je vrolijke zelf zijn.

Zin in een
TOPJOB 
IN EEN 
CONTACT 
CENTER?

Goesting om hallo te 
zeggen tegen de job 
van je leven? www.asap.be/nl/jobs/

contact-center-call-center

CHECK:

Zin in een
TOPJOB 
IN EEN 
CONTACT 
CENTER?



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.

PRODUCTIEMANAGER
Machinebouw (ref. 50 404)

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

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

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

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

bedrijfswagen.

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

TECHNISCH-ADMINISTRATIEF 
SPILFIGUUR (ref. 124 301)

• sterke interesse voor dataverwerking & softwaretools

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

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

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

• uitstekende loonvoorwaarden (te bespreken).

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

C A L L P L A S T

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

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

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

WERKVOORBEREIDER (ref. 105 808)

ba houttechnologie of gelijkwaardig • geautomatiseerde 
productie

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

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

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

volle expansie • uitstekende loon- en arbeidsvoorwaarden.

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

Terwijl u de GPS volgt naar uw vakantiebestemming
brengen wij de ideale kandidaten voor

uw bedrijf in kaart !

voor meer info www.hrflux.be

De juiste match tussen medewerker en organisatie.

recruitment | development | outplacementHR

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



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.

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!




