
1. SPREEK JE TALEN
Vergeet het beeld van de in zichzelf gekeerde 

kunstenaar. Rubens was welbespraakt, sprak 

maar liefst zeven talen, en was een tijdlang in 

onder meer Spanje en Italië aan de slag was. 

Een man van de wereld met een innemende per-

soonlijkheid. En door zijn artistieke talent ook 

een heel gerespecteerde gast bij de Europese 

hoven en in de hoogste kringen. Aartshertogin 

Isabella van Spanje zond hem zelfs als topdi-

plomaat over heel Europa uit om te onderhan-

delen over een mogelijke vrede tussen Spanje 

en Engeland. Dat hij zelf in volle oorlog was op-

gegroeid, speelde hierbij ook zeker een rol.

2. MULTITASKING
Meer dan 3.500 kunstwerken zijn toe te schrij-

ven aan Rubens. Dat zijn er tien keer zo veel 

als zijn collega en tijdgenoot Rembrandt. Hij 

moet de kunstenaar met de volste agenda uit 

de (kunst)geschiedenis geweest zijn. “Een goe-

de organisator en multitasker. Hij kon tegelijk 

schilderen, een gast ontvangen en een brief 

dicteren aan een van zijn assistenten”, zo ver-

een politicus of zakenman, en dus niet als kun-

stenaar met een schildersezel. 

Toen hij vanaf 1609 werkte als hofschilder voor 

aartshertogen werd hij vrijgesteld van de regle-

menten van de schildersgilde, die een beetje 

geringschattend als 'organisatie van ambachts-

lieden' werd aanzien. Daarmee werd Rubens’ 

status verhoogd. Hij mocht toen ook zoveel leer-

lingen in dienst nemen als hij wilde.

5. DENK AAN DE CENTEN
Als schilder en zakenman wist hij altijd zijn hoog 

aangeschreven en rijke klanten te behagen. En 

tegelijk kon hij stevig onderhandelen over de prijs 

van zijn kunstwerken. Die prijs was vaak te nemen 

of te laten. En daarnaast liet hij zich ook geen 

werk afsnoepen. 

Met als gevolg dat hij aan het eind van zijn  

carrière zijn schaapjes toch maar mooi op het dro-

ge had. Want Rubens past zeker niet in de rij van 

kunstenaars die berooid stierven. Bij zijn overlij-

den in 1640 was hij naar verluidt zelfs een van de 

rijkste mensen van de Spaanse Nederlanden.

William Visterin

telde Ben van Beneden, directeur van het Rubens- 

huis, onlangs in de media. En tegelijk kon hij te-

rugvallen op een brede schare aan medewerkers 

en stagiairs die hij slim inschakelde. 

3. BALANS WERK EN PRIVÉ
Rubens vond als veelgevraagde schilder en ge-

dreven zakenman toch ook nog tijd voor familie. 

Hij trouwde twee keer en kreeg acht kinderen. 

Zijn laatste vrouw, Hélène Fourment, schonk hem 

bijvoorbeeld vijf kinderen. Een jongedame, ruim 

35 jaar jonger dan hem, uit een burgerlijke fami-

lie. 

Voor die tweede vrouw ging Rubens het rustiger 

aan doen in de laatste tien jaar van zijn leven, al 

leed hij in die periode ook aan jicht.

4. VERZORG JE NETWERK 
(EN UITERLIJK)
Rubens was een netwerker nog voor er sprake 

was van netwerkrecepties en sociale media. Hij 

schakelde influencers in, die over hem spraken in 

de betere kringen. Hij portretteerde zichzelf ook 

graag als een man van aanzien. Met de outfit van 

Antwerpen mag de coronacrisis dan wel aan den lijve ondervinden. Maar één historische 
sinjoor zal het niet aan zijn spreekwoordelijke hart laten komen. Ruim 350 jaar na zijn dood is 
Peter Paul Rubens nog altijd springlevend. Maar wat kun jij voor je carrière leren van Rubens?

5 carrièrelessen van 
Peter Paul Rubens

KUNSTSCHILDER, DIPLOMAAT EN SLIMME ZAKENMAN

"Hij kon tegelijk schilderen, 
een gast ontvangen en 

een brief dicteren aan een 
van zijn assistenten".

Op zoek naar jobadvertenties? Die 
vind je zowel in dit weekendkatern 
als elke werkdag – verspreid – in 
je krant. En natuurlijk ook altijd op 
Jobat.be  



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

Service Manager
Ervaren peoplecoach en proactieve changemanager 

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

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

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

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

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online.
VRAGEN? Contacteer Stephan Lauwers op +32 2 610 27 13. 

Directeur Patiëntenzorg
Je functie: • Als Directeur Patiëntenzorg sta je in voor de 
organisatie, opvolging en coördinatie van de verpleegkundige en 
paramedische zorg. Je volgt hierbij het vooropgestelde strate-
gische beleid van het ziekenhuis, maar werkt ook actief mee aan 
de ontwikkeling hiervan • Je bent hoofd van het verpleegkundig 
departement en dus verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking, 
het personeelsbeleid en het middelenbeheer binnen deze 
eenheid • Je geeft leiding aan stafmedewerkers, clustermanagers, 
hoofdverpleegkundigen en afdelingshoofden om samen met 
hen een kwalitatief hoogstaand en efficiënt zorgaanbod te 
garanderen • Je bent verantwoordelijk voor de communicatie 
binnen het verpleegkundig departement en bouwt een goede 
werkrelatie op met alle stakeholders, zowel intern als extern 
• Je bent lid van het directiecomité van het Sint-Trudo Ziekenhuis 
en je rapporteert aan de Algemeen Directeur.

Je profiel: • Je behaalde een bachelordiploma in de verpleeg-
kunde of vroedkunde, aangevuld met een masterdiploma in een 

studierichting binnen de gezondheidszorg • Je kan een uitge-
breide ervaring als leidinggevende binnen de zorg voorleggen 
(bij voorkeur binnen een ziekenhuiscontext) • Je hebt een 
duidelijke visie op zorgverlening, streeft naar permanente 
optimalisering en brengt deze motivatie over naar jouw mede-
werkers • Je handelt besluitvaardig en vertaalt een strategie 
naar concrete acties • Je bent een teamspeler die efficiënt kan 
communiceren, coachen en delegeren • Je bent kwaliteitsgericht 
en hebt een grondige kennis van zorgprocessen en de 
ziekenhuiswetgeving • Je werkt collegiaal samen met de andere 
leden van het Directiecomité.

Aanbod: • Een functie met een grote maatschappelijke 
betekenis • Tewerkstelling in een financieel gezond en ambitieus 
ziekenhuis waar een sterk gevoel van samenhorigheid heerst 
onder het personeel • Een interessant salarispakket aangevuld 
met extralegale voordelen.

Het Sint-Trudo Ziekenhuis is een 
algemeen ziekenhuis met 310 erkende
bedden, ruim 1.000 medewerkers en 
ruim 140 artsen. Als autonoom zieken-
huis is Sint-Trudo stevig verankerd in 
de regio en biedt het kwaliteitsvolle 
zorg via een multidisciplinaire en 
patiëntgerichte benadering. Sint-Trudo 
behaalde in 2018 een JCI-accredi-
tering en engageert zich om dagelijks 
de best mogelijke zorg te bieden. 
Kwaliteit, patiëntveiligheid, professio-
nalisme en een vriendelijke en respect-
volle omgang met alle patiënten staan 
hierbij centraal. Om een uitmuntend 
zorgaanbod te kunnen blijven garan-
deren is Sint-Trudo op zoek naar een 
(m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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SINT-TRUIDEN

Wil jij een job 
met inhoud  
en impact?

Groei jij met ons mee?  
www.as.be/vacatures

AFDELINGSHOOFD RUIMTE
Managementfunctie met ruimte om te groeien

AFDELINGSHOOFD MENS
Managementfunctie met een hart voor mensen

master / 4 jaar leidinggevende ervaring / voltijds 38/38 /  
niveau A1a-A3a / contractueel

Wat krijg je?
kaderfunctie / zeer gevarieerde jobuitdaging /  
aantrekkelijk loon / pakket extralegale voordelen / toffe 
werksfeer / enthousiaste colleg’AS / kans tot opleiding 
en zelfontplooiing / werkzekerheid / flexibele werkuren / 
verantwoordelijkheid

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!



zoekt een (m/v)

BIBLIOTHECARIS - COÖRDINATOR 
CULTUUR EN TOERISME B1-B3

TWEEDE OPROEP
met een contract van onbepaalde duur, in voltijds dienstverband 
(38/38 uur), met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 
Als ‘bibliothecaris - coördinator cultuur en toerisme’ heb je de leiding over de 
gemeentelijke bibliotheek en coördineer je de gemeentelijke cultuurdienst en 
de dienst toerisme. Je zorgt voor de nodige beleidsondersteuning, stimuleert de 
bibliotheek- en cultuurparticipatie bij de burger en verzekert een kwaliteitsvolle 
dienstverlening aan alle betrokken actoren.

PROFIEL
Je hebt een brede culturele interesse en een frisse en professionele kijk op de 
sector. Je sterke verantwoordelijkheidszin uit zich in probleemoplossend en 
resultaatgericht werk. Verder beschik je over organisatorisch en leidinggevend 
talent en hanteer je een vlotte en heldere communicatiestijl.

VERDERE INFORMATIE
Je bent titularis van een bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld. Schoolverlaters 
worden toegelaten tot de selectieprocedure mits voorlegging van een studiebewijs: 
het vereiste diploma dient voorgelegd te worden op het moment van indiensttreding. 
Een informatiebrochure met een uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een 
overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kun je 
terugvinden op de website.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 
Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een recent uittreksel uit het strafregister en 
een kopie van je diploma aan de personeelsdienst uiterlijk op 15 september  
2020. Je verstuurt je schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of 
geeft deze af tegen ontvangstbewijs aan de personeelsdienst, t.a.v. 
Lokaal bestuur Rijkevorsel, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt je 
kandidatuur ook per e-mail 
indienen.

03 340 00 13 (14)
job@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/vacatures

 

Meer    
info

Klanten en team Calla in WZC Immaculata gaan op zoek naar (m/v):

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE | MULTIFUNCTIONEEL TEAMHOOFD
B(V)5 met diploma bachelor in zorg of welzijnsdomein 
 
We verwachten dat je onze woonzorgervaring in Immaculata zo positief mogelijk maakt! Dus, dat je • de 
gastvrije visie realiseert waarbij onze ganse familie klant is • woonzorg plant en coördineert, die aansluit bij 
ieders unieke biografie • vriendelijk en zorgzaam personeel aanstuurt om samen te werken als één team, in 
een prettige en opgewekte sfeer, om woonzorg te bieden, op ons ritme! 
 
WZN Edegem gaat ook op zoek naar (m/v):

DIENSTHOOFD PATRIMONIUMONDERHOUD 
bij voorkeur voltijds • met diploma elektriciteit • C4-C5 
 
Veiligheid dragen we hoog in het vaandel. We waarderen het wanneer je storingen kan 
voorkomen en defecten handig en snel oplost. We zoeken iemand die gebeten is 
om de werking van het gebouw en de toestellen te kennen en paraat staat. 

 
Zal jou dat lukken? Hoedje af! Bezorg je kandidatuur met 
cv, motivatie en een kopie van je diploma, voor 07/09/2020, 
aan Myriam Claus, directeur woonzorgbeleid, WoonZorgNetwerk 
Edegem, Oude Godstraat 110 te 2650 Edegem of via 

immaculata@wznedegem.be.

We zoeken geëngageerde mensen binnen knelpuntberoepen. 
Onze selectieprocedure is daar ook op afgestemd. Tot binnenkort?

Alle info vind je op www.wzc-immaculata.be

WoonZorgNetwerk Edegem

Surf naar www.iok.be voor meer inlichtingen. 
Interesse? Mail naar jjoobb@@iiookk..bbee of stuur je motivatiebrief met cv naar IOK, 
t.a.v. de personeelsdienst, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel ten laatste op 11 augustus 2019.
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IOK is een dynamische en sterk groeiende organisatie die als doel heeft de aangesloten
besturen te ondersteunen. IOK zoekt gemotiveerde medewerkers (m/v):

Ontwerpingenieur
Bouwkunde
onbepaalde duur - voltijds - master 

Preventieadviseur 
Niv. 1 - Stafmedewerker
onbepaalde duur - voltijds - master

Jurist
onbepaalde duur - voltijds - master

Projectmedewerker
lokaal energie- en
klimaatbeleid
bepaalde duur - voltijds - master

Deskundige beheer
bedrijventerreinen
onbepaalde duur - voltijds - bachelor

Technisch medewerker 
onbepaalde duur - halftijds - A3-diploma

Een job 
in de Kempen?

IOK is een dynamische en sterk 
groeiende organisatie die als doel 
heeft de aangesloten besturen 
te ondersteunen. IOK zoekt een 
gemotiveerde medewerker (m/v):

Projectmedewerker 
Lokaal energie- en 

klimaatbeleid
bepaalde duur – voltijds –  master

Surf naar www.iok.be voor meer 
inlichtingen.
Interesse? Mail naar job@iok.be 
of stuur je motivatiebrief met cv 
naar IOK, t.a.v. de personeelsdienst, 
Antwerpseweg 1 te 2440 Geel, voor 
13 september 2020.

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?

Corona beïnvloedt vakantieplanning amper
Ondanks het coronavirus nemen werknemers even vaak vakantie tijdens de 
zomermaanden juli en augustus als de voorbije jaren. 

Bijna alle (90 procent) werknemers nemen va-

kantie in juli en/of augustus. Zes op tien nemen 

deze zomer ook evenveel vrije dagen op als 

de voorbije jaren. De meeste vakantiegangers 

gaan nu wel dichterbij, ruim een kwart trekt 

naar het buitenland. 

Dat alles blijkt uit een rondvraag van Ivox in op-

dracht van hr-specialist Tempo-Team bij 1.050 

Belgische werknemers. 

Zeven op tien van de bevraagden bepalen zelf 

of ze al dan niet hun vakantiedagen opnemen 

tijdens de vakantiemaanden. Bij slechts 12 pro-

cent van hen vroeg de werkgever om zoveel 

mogelijk dagen op te nemen in juli en augustus. 

GEWOONTES HOUDEN AAN
Ruim de helft (56 procent) van de werkge-

vers laat thuiswerken toe – twee jaar geleden 

was dat een derde. Meer dan een kwart van 

de werknemers maakt daar ook gebruik van 

en werkt deze zomer vooral thuis. Dat doen 

ze vooral om woon-werktijd te vermijden (65 

procent), om besmetting met COVID-19 uit de 

weg te gaan (56 procent) en voor hun work-life  

balance (33 procent). 

Maar de meerderheid (60 procent) werkt 

meestal op het bedrijf. Iets meer dan 10 pro-

cent combineert bedrijf en thuiskantoor. De 

werkgewoontes zetten zich overigens door. 

Werknemers die tijdens de coronacrisis door-

werkten op kantoor geven vaker aan ook deze 

zomermaanden daar te werken. Zij die tijdens 

de lockdown thuiswerkten, doen dat in juli en 

augustus ook eerder verder.

We vinden het tenslotte niet zo erg om tijdens 

de zomermaanden te werken. Zes op tien 

vindt de werksfeer tijdens de grote vakantie 

meer relaxed. De helft van de respondenten  

beleeft zelfs meer plezier aan zijn job tijdens die  

periode.

(WiVi)



De kennismaking
Alural, al 30 jaar specialist in 
aluminiumcoating, is vandaag 
uitgegroeid tot een belangrijke 
oppervlaktebehandelaar van 
aluminium in Europa. Met een 
hypermoderne automatische 
anodisatielijn en 5 laklijnen (3 verticale, 
2 horizontale) is Alural perfect 
uitgerust voor zowel grote als kleine 
orders in verschillende kleuren. Als 
dochterbedrijf van de Reynaers Groep 
stelt Alural ruim 270 medewerkers 
tewerk op 2 productiesites (Tisselt en 
Lummen) en draait de onderneming 
een jaaromzet van 40 miljoen euro 
(2019). De vestiging in Lummen  
(178 werknemers) zoekt:

 www.alural.be

PLANT MANAGER   
De uitdaging: • Verantwoordelijk voor alle afdelingen van het site management: Productie, 
Supply Chain, Onderhoud, Kwaliteit, Customer Service en HR • De operationele activiteiten leiden 
aan de hand van KPI’s (veiligheid, kwaliteit, productiviteit) en nauw samenwerken met een team 
(8 direct reports) • De jaarlijkse budgetplanning bepalen en beheren en investeringen opvolgen 
• Verantwoordelijk voor de P&L van de plant • Bestaande productieprocessen analyseren en  
verbeteringen doorvoeren met het oog op nog kwalitatiever, veiliger en efficiënter werken  
• Blijven inzetten op een positief werkklimaat en een goede samenwerking tussen de verschillende 
vestigingen, afdelingen en werknemersvertegenwoordigers • Waken over de organisatie en 
planning van het preventief en curatief onderhoud in de plant • Trends en innovaties in de markt 
volgen • Rapporteren aan de Managing Director

De perfecte match: • Masterdiploma in een technische richting (bij voorkeur elektromechanica)  
• Minimaal 5 jaar ervaring als Plant of Business Unit Manager in een industriële omgeving  
• Ondernemend in denken en handelen • Sterke analytische vaardigheden op strategisch en 
operationeel niveau • Organisatorisch talent, hands-on en flexibel • People manager pur sang die 
medewerkers kan motiveren • Aandacht hebben voor ‘customer centricity’ en het evenwicht weten 
te bewaren tussen interne & externe belangen

Het aanbod: • Je komt terecht in een dochteronderneming van de Reynaers Group waar kwaliteit, 
service en klantgerichtheid centraal staan • Verantwoordelijke functie met de nodige ruimte om je te 
ontplooien en toekomstprojecten uit te rollen • Aantrekkelijk salarispakket

 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Jorinde Gijbels 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.

Heusden-Zolder is een verfrissende en pittige cocktail. We zijn een groene gemeente, hebben een sterke band met ons mijnverleden en huizen een brede waaier aan verschillende 
nationaliteiten. Met deze troeven zetten we onszelf op de kaart. 

TEAMVERANTWOORDELIJKE WERKPLAATS
(voltijds – onbepaalde duur – niveau Av of Bx)

Het lokaal bestuur gaat over tot de aanwerving en de aanleg van een wervingsreserve voor de duur van één jaar.

PROFIEL: als direct leidinggevende coach, ondersteun en motiveer jij de ploegleiders bij hun dagelijkse aansturing van hun teams. Je zorgt 
ervoor dat de werkplaats efficiënt haar opdrachten kan uitvoeren.

OPLEIDING: je hebt een masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld) in de toegepaste wetenschappen OF een bachelor-
diploma (of daarmee gelijkgesteld) in de industriële wetenschappen, technologie en nautische wetenschappen.

LOON: voor niveau Av een brutomaandloon tussen € 3.170,07 en € 5.252,02 en voor niveau Bx tussen  
€ 2.894,41 en € 4.715,21 aangevuld met extralegale voordelen. Er wordt tot 15 jaar functierelevante beroepservaring  
gevalideerd.

ZIN OM ONZE PLOEG TE COACHEN?

Solliciteer voor 1 september 2020 - Bezorg ons een sollicitatiebrief, cv en een kopie van het gevraagde diploma p/a het college van burgemeester  
en schepenen, Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder - breng tegen ontvangstbewijs binnen bij het Team personeel & HR na afspraak - mail naar  
sollicitatie@heusden-zolder.be. Meer info op www.heusden-zolder.be.

INTERESSE? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online.
VRAGEN? Contacteer Stephan Lauwers op +32 2 610 27 13. 

Directeur Patiëntenzorg
Je functie: • Als Directeur Patiëntenzorg sta je in voor de 
organisatie, opvolging en coördinatie van de verpleegkundige en 
paramedische zorg. Je volgt hierbij het vooropgestelde strate-
gische beleid van het ziekenhuis, maar werkt ook actief mee aan 
de ontwikkeling hiervan • Je bent hoofd van het verpleegkundig 
departement en dus verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking, 
het personeelsbeleid en het middelenbeheer binnen deze 
eenheid • Je geeft leiding aan stafmedewerkers, clustermanagers, 
hoofdverpleegkundigen en afdelingshoofden om samen met 
hen een kwalitatief hoogstaand en efficiënt zorgaanbod te 
garanderen • Je bent verantwoordelijk voor de communicatie 
binnen het verpleegkundig departement en bouwt een goede 
werkrelatie op met alle stakeholders, zowel intern als extern 
• Je bent lid van het directiecomité van het Sint-Trudo Ziekenhuis 
en je rapporteert aan de Algemeen Directeur.

Je profiel: • Je behaalde een bachelordiploma in de verpleeg-
kunde of vroedkunde, aangevuld met een masterdiploma in een 

studierichting binnen de gezondheidszorg • Je kan een uitge-
breide ervaring als leidinggevende binnen de zorg voorleggen 
(bij voorkeur binnen een ziekenhuiscontext) • Je hebt een 
duidelijke visie op zorgverlening, streeft naar permanente 
optimalisering en brengt deze motivatie over naar jouw mede-
werkers • Je handelt besluitvaardig en vertaalt een strategie 
naar concrete acties • Je bent een teamspeler die efficiënt kan 
communiceren, coachen en delegeren • Je bent kwaliteitsgericht 
en hebt een grondige kennis van zorgprocessen en de 
ziekenhuiswetgeving • Je werkt collegiaal samen met de andere 
leden van het Directiecomité.

Aanbod: • Een functie met een grote maatschappelijke 
betekenis • Tewerkstelling in een financieel gezond en ambitieus 
ziekenhuis waar een sterk gevoel van samenhorigheid heerst 
onder het personeel • Een interessant salarispakket aangevuld 
met extralegale voordelen.

Het Sint-Trudo Ziekenhuis is een 
algemeen ziekenhuis met 310 erkende
bedden, ruim 1.000 medewerkers en 
ruim 140 artsen. Als autonoom zieken-
huis is Sint-Trudo stevig verankerd in 
de regio en biedt het kwaliteitsvolle 
zorg via een multidisciplinaire en 
patiëntgerichte benadering. Sint-Trudo 
behaalde in 2018 een JCI-accredi-
tering en engageert zich om dagelijks 
de best mogelijke zorg te bieden. 
Kwaliteit, patiëntveiligheid, professio-
nalisme en een vriendelijke en respect-
volle omgang met alle patiënten staan 
hierbij centraal. Om een uitmuntend 
zorgaanbod te kunnen blijven garan-
deren is Sint-Trudo op zoek naar een 
(m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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SINT-TRUIDEN



INTERESSE?
Heb je interesse in deze functies? Ga dan zeker naar genk.be/vacatures. 
Geldig solliciteren voor deskundige fi nanciën is enkel mogelijk via 
de link https://www.jobsolutions.be/register/6091, voor diensthoofd 
Art Director via https://www.jobsolutions.be/register/6069, op de 
betreffende vacaturepagina’s, ten laatste 
op 13 september 2020.
Voor meer inlichtingen of specifi eke 
vragen over deze selectieprocedure kan je 
contact opnemen met de Dienst Personeel 
via werving@genk.be.

JE PROFIEL?  
• Je hebt een functiegericht masterdiploma, of een (algemeen) master-

diploma + 4 jaar relevante ervaring.

DIENSTHOOFD / ART DIRECTOR (graad Av) 
IN VOLTIJDS CONTRACTUEEL VERBAND
De Afdeling MarCom van de stad Genk is op zoek naar een Art Director.
• Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van de visuele merkidentiteit 

van de stad Genk.
• Je vertaalt samen met een team van vormgevers en beeldmakers 

inhoudelijke briefi ngs in creatieve, visuele concepten, en geeft deze 
vorm in diverse toepassingen. Je voert zelf ook opdrachten uit.

• Je coacht, begeleidt en wakkert de creativiteit aan van jouw team, kijkt 
toe op de kwaliteit en bewaakt de visuele merkidentiteit.

MEER WETEN OVER DEZE VACATURE?
Neem vrijblijvend deel aan ons JOBINFOMOMENT op 

31.08.2020 om 19.30 u. in het stadhuis. 
Graag je deelname bevestigen via werving@genk.be.

JE PROFIEL?  
• Je hebt een functiegericht bachelordiploma, of een (algemeen) 

bachelordiploma + 4 jaar relevante ervaring.

DESKUNDIGE FINANCIËN (graad Bv) 
IN VOLTIJDS CONTRACTUEEL VERBAND
Voor de versterking van haar clusterteam Financiën is de stad op zoek 
naar meerdere deskundigen op korte en middellange termijn.  De functie 
van deskundige fi nanciën wordt goed omkaderd met  procescoördinatoren 
en er is een periodieke rapportering en feedback aan en van de 
teamverantwoordelijke voorzien.  Het clusterteam fi nanciën evolueert naar 
een groep van een 25-tal gedreven medewerkers die vorig jaar nog samen 
de prijs van ‘best fi nance team’ in de wacht hebben gesleept.

MEER WETEN OVER DEZE VACATURE?
Dan kan je bij Rudi Van Gurp, onze fi nancieel directeur, terecht met je 

vragen via mail (rudi.vangurp@genk.be) of op het nummer 089 65 40 00.

WAT MAG JE VERWACHTEN? 
Wij bieden maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld, 
eindejaarstoelage, extralegaal pensioen, interessante vakantieregeling, 
fl exibele arbeidstijden en een brutomaandloon voor een voltijdse 
tewerkstelling (afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit):
• Diensthoofd / Art Director: tussen 3.170,07 en 5.578,45 euro;
• Deskundige Financiën: tussen 2.509,94 en 4.229,18 euro;
• Voor deze functies wordt er een wervingsreserve, in contractueel/statutair 

verband, aangelegd en wordt relevante ervaring in de privésector of als 
zelfstandige geldelijk gevaloriseerd tot een maximum van 15 jaar.

Stad en OCMW Genk vormen samen het moderne, dynamische en 
ambitieuze bestuur van een fascinerende, kleurrijke stad die constant 
evolueert, nieuwe plannen realiseert en altijd naar de toekomst kijkt. 
Werken bij ons betekent werken in een grote organisatie met meer dan 
1000 collega’s, actief in een brede waaier aan functies. Stap je in ons 
verhaal, dan ga je voor een boeiende loopbaan met veel mogelijkheden en 
interessante arbeidsvoorwaarden.

STAD & OCMW 
GENK

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 vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik de 
talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 • voldoen aan de wettelijke nationaliteitsvereisten  
• in het bezit zijn van minstens rijbewijs B • slagen voor de selectieprocedure

SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN: • in het bezit zijn van ofwel van een masterdiploma, ofwel een diploma 
van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met 
universitair onderwijs: burgerlijk ingenieur of industrieel ingenieur (alle richtingen toegelaten) 

ONS AANBOD: Voltijds Av-niveau (Ws A1-A3) • geïnd. brutomaandloon minimum 3017,73 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 01.09.2020 worden verzonden 
(datum van poststempel geldt als bewijs) of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan Lokaal Bestuur 
Borgloon stad en OCMW, Speelhof 10, 3840 Borgloon of mailen naar vacature@borgloon.be. Sollicitatiebrief met 
duidelijke vermelding voor welke functie men solliciteert + curriculum vitae + kopie diploma + kopie rijbewijs.

ALGEMEENHEDEN: • 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

Onvolledige kandidaturen worden als ongeldig beschouwd en worden uitgesloten van de selectieprocedure.

Lokaal bestuur Borgloon werft aan en legt een 
werfreserve aan van 1 jaar (verlengbaar) voor: 
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› INGENIEUR TECHNISCHE DIENST (M/V)  
 Niveau Av (Ws A1a-A3a) – voltijds – contractueel – aanwerving en aanleg werfreserve  

voor 1 jaar (verlengbaar) 

 Als ingenieur technische dienst sta je mee in voor de technische ondersteuning voor het lokaal bestuur en ben 
je verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het hem/haar toegewezen projecten. Je 
rapporteert regelmatig en consequent aan het hoofd technische dienst, de sector coördinator ruimte, algemeen 
directeur en informeert de bevoegde schepen(en) omtrent de stand van zaken, lopende dossiers. De ingenieur 
technische dienst neemt de functie van diensthoofd technische dienst waar bij afwezigheid van deze persoon.

Schreurs project is een familiale onderneming gespecialiseerd in 
‘interieur op maat’. We beschikken over een eigen productie afdeling 
en een ‘up to date’ showroom van meer dan 1000m² in Opglabbeek. 

Je werkt samen in een gemotiveerd en energiek team. 

Wij bieden een competitieve en 
afwisselende fulltime job. Vaste 
verloning, firmawagen en gsm in 
een gezond en dynamisch bedrijf.

www.schreurs-project.be

Stuur je CV met bijhorende 
motivatiebrief naar dhr. Erwin Jacobs: 
erwin.jacobs@schreurs-project.be
Je portfolio met eigen werk 
bespreken we graag tijdens 
het sollicitatiegesprek.

 Je hebt een opleiding interieur- 
 architect met succes afgerond.

 Je hebt meer dan 5 jaar  
 ervaring in de interieurbouw  
 en in het coördineren van  
 totaalprojecten.

 Je kan uitstekend werken  
 met Sketch Up, Autocad en  
 Microsoft Office.

 Je bent sociaal en kan goed  
 samenwerken.

 Je bent bereid om op zaterdag  
 te werken.

INTERIEUR-
ARCHITECT (M/V)

TECHNISCH
TEKENAAR (M/V)
 Je kan uitstekend werken met  

 autocad 2D en Sketch-up.

 Je hebt ervaring in het  
 uittekenen van interieur op  
 maat of een achtergrond in  
 houtbewerking.

 Je hebt ruimtelijk en  
 technisch inzicht.

 Je bent sociaal en kan goed  
 samenwerken.



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

eigenzinnig, energiek, echt www.eeklo.be/vacatures

Stad Eeklo verwelkomt dynamische en gedreven medewerkers om samen 
onze ambities als centrumstad van het Meetjesland waar te maken. 
Wij zijn op zoek naar volgend profi el:

TAKENPAKKET
• als leidinggevende van de dienst fi nanciën stuur je de medewerkers 

van de dienst aan opdat ze hun taken en opdrachten effi ciënt en 
kwaliteitsvol kunnen realiseren;

• je staat de fi nancieel directeur bĳ  in het vervullen van opdrachten met 
betrekking tot het fi nancieel beheer van de Stad Eeklo en het OCMW;

• vanuit je expertenfunctie sta je in voor adviesverlening en 
communicatie binnen de organisatie.

Diensthoofd 
fi nanciële administratie
A1a-A2a – CONTRACTUEEL - VOLTIJDS – ONBEPAALDE DUUR

Deadline indienen kandidatuur: 3 september 2020
Het functie-, competentieprofi el en de sollicitatieprocedure vind je terug op 
www.eeklo.be/vacatures of kan je opvragen bĳ  personeelsdienst@eeklo.be  

Het stadsbestuur heeft aandacht voor gelĳ ke kansen. Kwaliteiten bĳ  mensen zĳ n belangrĳ ker dan leeftĳ d, 
geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit!

Polyvalent ICT'er (B4-B5)
De polyvalente ICT’er is verantwoordelijk voor het gehele
ICT gebeuren binnen het bestuur. Hij verleent ICT-
bijstand om de technische en beleidsmatige expertise ter
plaatse te verhogen.

Om in aanmerking te komen voor deze functie dien je in
het bezit te zijn van een bachelordiploma (of daarmee
gelijkgesteld) en vier jaren relevante beroepservaring te
hebben.

Je komt terecht in een boeiende, voltijds job (38 uur per
week) in contractueel dienstverband volgens de
salarisschaal B4-B5 (geïndexeerd brutojaarsalaris: min.
34.733 euro – max. 56.582). Je salaris wordt aangevuld
met interessante extralegale voordelen.

 

Maak je graag deel uit van een vooruitstrevende
organisatie waarbij jouw inspanningen bijdragen tot het
goed functioneren van de gemeente? Solliciteer dan bij
de gemeente Kruisem als polyvalent ICT'er.
De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk,
psychotechnisch en mondeling gedeelte. Meer info vind
je in de informatiebundel op www.jobsolutions.be.

Solliciteren kan tot uiterlijk
24/08/2020, zowel online via
https://www.jobsolutions.be/regi
ster/5997, als per post t.a.v. Julie
Morbée, Kokerstraat 2A, 9750
Kruisem). Vereiste bijlages: uw cv,
motivatiebrief, kopie diploma en
een kopie uittreksel strafregister.

OBC DE WAAI
afdeling van vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen

werft aan

 Coördinator (M/V) 
Jobinhoud
Je draagt verantwoordelijkheid in meerdere beleidsdomeinen: strategisch beleid, personeelsbe-
leid, financieel en materieel beleid, het domein van de hulpverlening en het administratief beleid

Procedure
-  Je richt via mail een gemotiveerd schrijven en CV naar de directie voor 25-08-2020:  

joris.vandenbaere@jeugdhulpdonbosco.be , eerste gespreksronde:  31-08-2020

Meer informatie? 
Uitgebreide jobomschrijving kan u vinden op jobat.be
Telefonische info kan u zich richten tot dhr. Van den Baere, directie (09/377 46 15 of 0498/28 50 35)

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

Service Manager
Ervaren peoplecoach en proactieve changemanager 

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

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

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

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

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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www.deputter.co / jobs

DISPATCHER
met ervaring in nationale / internationale transportplanning!

Transports Dandoy (www.dandoy.be), opgericht in 1925, is een familiaal 
transportbedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in het transport van groepagegoederen 
naar Frankrijk en Italië. Daarnaast verlenen wij ondersteunende logistieke diensten, 
zoals de opslag van ADR-producten. Met ons team van meer dan 60 medewerkers 
en een vloot van 150 motorvoertuigen en 250 opleggers garanderen wij onze 
klanten een efficiënte, kwalitatieve en flexibele dienstverlening. Voor de uitbouw 
en versteviging van ons team te Mollem (Asse) zijn wij actief op zoek naar een:

Mail uw cv naar De Putter & Co, HRM adviseurs voor Transport, Logistiek en Automotive
Straatsburgdok — Noordkaai 21 bus 14  B-2030 Antwerpen  hrm@deputter.co  T: +32-3-320.87.87

U beheert het volledige nationale transportgebeuren. Daarbij staat u garant voor een 
optimale organisatie en planning van de routes en houdt hierbij nauwgezet rekening 
met diverse factoren zoals afstand, volume, rij- en rusttijden. De planning gebeurt 
via een geautomatiseerd systeem. U garandeert tijdige en correcte leveringen door 
intensieve en efficiënte communicatie. Daarnaast zorgt u voor een nauwkeurige 
uitvoering en opvolging van de administratie (vrachtbrieven, tachograaf, etc.). In 
samenwerking met de technische dienst plant u het onderhoud en herstellingen 
van het wagenpark optimaal in. Door uw enthousiasme motiveert en inspireert u 
uw team van chauffeurs en collega’s. U werkt actief mee aan een goede interne 
communicatie waarbij u rechtstreeks rapporteert aan de General Manager.

AANBOD
 • Een interessante functie 

met de nodige uitdaging 
en afwisseling in een 
aangename organisatie

 • Een representatief loon 
volgens ervaring en 
competenties

PROFIEL
 • U genoot een hogere opleiding of bent 

gelijkwaardig door ervaring
 • U kan relevante werkervaring voorleggen 

in nationale transportplanning
 • Een geboren organisator met sterk 

geheugen, die prioriteiten kan stellen
 • U bent stressbestendig, flexibel en positief 

ingesteld
 • Tweetalig Nederlands / Frans, elke andere 

taal is een pluspunt
 • Met MS Office bent u vertrouwd

Leuvensesteenweg 51/1 
1910 Kampenhout
(016) 65 05 05

Met meer dan 35 jaar expertise in isoleren, renoveren en vochtbestrijding
zijn wij dé referentie in kwaliteitsrenovaties en versterken wij ons team met

VAKARBEIDERS MET DRIVE
> Je bent na eerdere ervaringen in de bouw toe aan een nieuwe uitdaging?
> Je houdt van technische projecten en een afwisselend takenpakket?

Dan ben jij beslist dé vakarbeider om voor onze klanten
thuiswerkbureaus, quarantainekoten en relaxruimtes te realiseren!

Wij bieden jou: 
• een stabiele en uitdagende job in een familiale bouw-KMO
• interne opleiding, werken aan je persoonlijke ontwikkeling
• grote werkzekerheid dankzij een goed gevuld orderboekje
• een aantrekkelijk loon (ook verplaatsing van/naar werven zijn werkuren)

WIJ WAARDEREN JOUW ERVARING EN SERVICE!

Uitgebreid functieprofiel op www.isolatieverhoeven.be/jobs
Solliciteer meteen via jobs@isolatieverhoeven.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

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

www.deputter.co / jobs

DISPATCHER
met ervaring in nationale / internationale transportplanning!

Transports Dandoy (www.dandoy.be), opgericht in 1925, is een familiaal 
transportbedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in het transport van groepagegoederen 
naar Frankrijk en Italië. Daarnaast verlenen wij ondersteunende logistieke diensten, 
zoals de opslag van ADR-producten. Met ons team van meer dan 60 medewerkers 
en een vloot van 150 motorvoertuigen en 250 opleggers garanderen wij onze 
klanten een efficiënte, kwalitatieve en flexibele dienstverlening. Voor de uitbouw 
en versteviging van ons team te Mollem (Asse) zijn wij actief op zoek naar een:

Mail uw cv naar De Putter & Co, HRM adviseurs voor Transport, Logistiek en Automotive
Straatsburgdok — Noordkaai 21 bus 14  B-2030 Antwerpen  hrm@deputter.co  T: +32-3-320.87.87

U beheert het volledige nationale transportgebeuren. Daarbij staat u garant voor een 
optimale organisatie en planning van de routes en houdt hierbij nauwgezet rekening 
met diverse factoren zoals afstand, volume, rij- en rusttijden. De planning gebeurt 
via een geautomatiseerd systeem. U garandeert tijdige en correcte leveringen door 
intensieve en efficiënte communicatie. Daarnaast zorgt u voor een nauwkeurige 
uitvoering en opvolging van de administratie (vrachtbrieven, tachograaf, etc.). In 
samenwerking met de technische dienst plant u het onderhoud en herstellingen 
van het wagenpark optimaal in. Door uw enthousiasme motiveert en inspireert u 
uw team van chauffeurs en collega’s. U werkt actief mee aan een goede interne 
communicatie waarbij u rechtstreeks rapporteert aan de General Manager.

AANBOD
 • Een interessante functie 

met de nodige uitdaging 
en afwisseling in een 
aangename organisatie

 • Een representatief loon 
volgens ervaring en 
competenties

PROFIEL
 • U genoot een hogere opleiding of bent 

gelijkwaardig door ervaring
 • U kan relevante werkervaring voorleggen 

in nationale transportplanning
 • Een geboren organisator met sterk 

geheugen, die prioriteiten kan stellen
 • U bent stressbestendig, flexibel en positief 

ingesteld
 • Tweetalig Nederlands / Frans, elke andere 

taal is een pluspunt
 • Met MS Office bent u vertrouwd

Leuvensesteenweg 51/1 
1910 Kampenhout
(016) 65 05 05

Met meer dan 35 jaar expertise in isoleren, renoveren en vochtbestrijding
zijn wij dé referentie in kwaliteitsrenovaties en versterken wij ons team met

VAKARBEIDERS MET DRIVE
> Je bent na eerdere ervaringen in de bouw toe aan een nieuwe uitdaging?
> Je houdt van technische projecten en een afwisselend takenpakket?

Dan ben jij beslist dé vakarbeider om voor onze klanten
thuiswerkbureaus, quarantainekoten en relaxruimtes te realiseren!

Wij bieden jou: 
• een stabiele en uitdagende job in een familiale bouw-KMO
• interne opleiding, werken aan je persoonlijke ontwikkeling
• grote werkzekerheid dankzij een goed gevuld orderboekje
• een aantrekkelijk loon (ook verplaatsing van/naar werven zijn werkuren)

WIJ WAARDEREN JOUW ERVARING EN SERVICE!

Uitgebreid functieprofiel op www.isolatieverhoeven.be/jobs
Solliciteer meteen via jobs@isolatieverhoeven.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

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.



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

Service Manager
Ervaren peoplecoach en proactieve changemanager 

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

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

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

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

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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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.beexperts in personeelsscreening

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

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

Service Manager
Ervaren peoplecoach en proactieve changemanager 

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

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

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

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

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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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.beexperts in personeelsscreening

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

Wil jij een job 
met inhoud  
en impact?

Groei jij met ons mee?  
www.as.be/vacatures

AFDELINGSHOOFD RUIMTE
Managementfunctie met ruimte om te groeien

AFDELINGSHOOFD MENS
Managementfunctie met een hart voor mensen

master / 4 jaar leidinggevende ervaring / voltijds 38/38 /  
niveau A1a-A3a / contractueel

Wat krijg je?
kaderfunctie / zeer gevarieerde jobuitdaging /  
aantrekkelijk loon / pakket extralegale voordelen / toffe 
werksfeer / enthousiaste colleg’AS / kans tot opleiding 
en zelfontplooiing / werkzekerheid / flexibele werkuren / 
verantwoordelijkheid

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



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?

 
 
 
 
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

De vzw Sint-Lievenspoort is een organisatie met 4 afde-
lingen die de krachten bundelen om het welzijn en de 
groei van mensen met een communicatieve beperking te 
bevorderen. Sint-Lievenspoort bestaat uit: 
- een kinderdagverblijf en een buitenschoolse kinderopvang
- een school voor buitengewoon onderwijs
- een centrum voor ambulante revalidatie
- een multifunctioneel centrum en een thuisbegeleidingsdienst

In Sint-Lievenspoort werken 405 medewerkers met een gevarieerde en gespecialiseerde deskundigheid 
en vanuit grote gedrevenheid voor de cliënten. Zij ondersteunen op vraag en zijn actief op het gebied van 
onderzoek, therapie, begeleiding, opvang en verblijf, onderwijs en hulpmiddelen. 
Voor het Centrum voor Ambulante Revalidatie  en de audiologische dienst zoeken we een:

Directeur (m/v/x)
Functieomschrijving
In samenwerking met de algemeen directeur-dagelijks bestuurder en de 
financieel directeur ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de dagelijkse 
werking van het CAR, de audiologische dienst, tinnitusdienst  en het aansturen 
van ongeveer 110 personeelsleden die je weet te begeesteren en tot een hecht 
team smeedt. Je staat in voor ontwikkeling en toekomstgerichte opvolging van 
de audiologische dienst. Binnen het directieteam van Sint-Lievenspoort bouw je 
tevens vanuit het CAR mee aan een sterk samenwerkingsverband.

Functievereisten:
-  Je beschikt over een relevant master diploma of bachelor diploma met minstens 

5 jaar leidinggevende ervaring en Je wordt uitgedaagd door een job met maat 
schappelijke relevantie.

-  Je hebt inzicht in de sectorale ontwikkelingen, je blijft goed op de hoogte van  
de conventie, de regelgeving en maatschappelijke evoluties en integreert deze 
in de dagelijkse werking.

-  Je hebt naast economisch inzicht ook affiniteit met verkoopstructuren en je 
bent analytisch onderlegd.

-  Je bent een bezielend leider die medewerkers in hun kracht zet en een 
daadkrachtige en stressbestendige manager. 

-  Je bent in staat op een strategisch niveau mee te denken.

Aanbod: Een uitdagende en gevarieerde job binnen een dynamische en 
waardengerichte organisatie, contract van onbepaalde duur, verloning volgens de 
barema’s van de revalidatiecentra (PC 330) aangevuld met extralegale voordelen 
(groepsverzekering, bedrijfswagen)
Voor meer informatie over Sint-Lievenspoort kan je terecht op  
www.sintlievenspoort.be. Toelichting bij het volledige functieprofiel kan je 
verkrijgen bij de heer Hugo Vandenbussche, dagelijks bestuurder via 09/268.26.82

Bezorg je sollicitatiebrief met CV (foto facultatief) uiterlijk op 
maandag 17/09/2020 aan mevrouw Caroline Detavernier, voorzitter 
van de Raad van Bestuur, via  caroline.detavernier@skynet.be

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

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

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

OCMW BIERBEEK WERFT AAN
IN STATUTAIR VERBAND
2e oproep
(met aanleg wervingsreserve van 3 jaar)

EEN VOLTIJDS 
DIENSTHOOFD WELZIJN 
(A1a-A3a) (m/v)

Hoofddoel van de functie
Als diensthoofd Welzijn sta je in voor de leiding en coördinatie van de dienst 
Welzijn. De dienst Welzijn omvat de sociale dienst en de thuiszorgdienst van 
het OCMW en de gemeentelijke dienst Welzijns- en gezondheidsbeleid (sa-
men een 20-tal medewerkers).
Je stuurt de medewerkers van de dienst aan, biedt ondersteuning, coacht en 
adviseert de medewerkers. Dit doe je op een kwaliteitsvolle manier met een 
optimale klantgerichtheid als doel. Je neemt een beleidsondersteunende 
rol aan waarbij je het beleid adviseert, beleidsvoorstellen formuleert, de be-
leidsvoering opvolgt, evalueert en bijstuurt. Je legt de link tussen het beleid 
en de uitvoering en je zorgt voor een samenhangend lokaal beleid tussen de 
verschillende interne en externe partners.
Als diensthoofd ben je lid van het managementteam.

Kandidaten moeten:
1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de 

functie
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten
3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis (kennis van het Nederlands 

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

5. in het bezit zijn van een masterdiploma, ofwel een diploma van het  
universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee 
cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs

6. twee jaar relevante en aantoonbare ervaring hebben in de sociale/ 
welzijnssector of bij een openbare sector of in een soortgelijke functie 
(welzijn)

7. slagen voor de selectieprocedure (schriftelijke & mondelinge proef en 
assessmentcenter)

Indiensttreding: januari 2021

Kandidaturen: uiterlijk op 30 september 2020 indienen bij het Vast Bureau,  
Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek vergezeld van een uitgebreid cv, een 
kopie van het vereiste diploma en een recent uittreksel uit het strafregister 
(max. 3 maanden oud).

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



Werknemers mogen kiezen wanneer ze werken. Ook het 
aantal uren en hun statuut bepalen ze zelf. En tijdens de 
Fucked-up Fridays worden ze verplicht om te vertellen wat 
er op hun lever ligt. Het zijn allemaal principes die Nele 
Seys van het snelgroeiende dienstenkantoor Plug.In Office 
hanteert om haar medewerkers maximaal tevreden te 
houden. “Je moet op vlak van HR-beleid meegaan met de 
tijd, wil je een sterk en hecht team samenstellen”, zegt Nele, 
die behoort tot de eerste lichting van het postgraduaat  
HR voor KMO’s aan Hogeschool PXL.

"Modern HR-beleid  
is essentieel om juiste  
mensen aan te trekken"

Om zaakvoerders en HR-medewerkers van KMO’s te versterken, organiseert 

Hogeschool PXL een postgraduaat. Ervaren docenten uit de dagelijkse praktijk 

brengen moderne principes bij over rekrutering, welzijn op het werk, verloning, 

juridische aspecten van HR, enzovoort. Na een intensief traject hebben de eer-

ste cursisten van deze opleiding zopas hun eindwerk ingediend en het diploma 

op zak gestoken. Eén van hen is Nele Seys, die in 2018 het bedrijf Plug.In Office 

oprichtte en in ongeveer een jaar tijd, 7 medewerkers wist aan te trekken. Haar 

eindproef viel op bij de coördinator van het postgraduaat, niet in het minst door 

de moderne visie die Nele Seys op het HR-beleid hanteert. “Nele toont aan dat 

het perfect mogelijk is om in enkele jaren tijd een KMO op te starten, die te laten 

groeien door kwaliteitsvol werk af te leveren, en tezelfdertijd een HR-beleid te 

voeren dat perfect rekening houdt met de noden, wensen en vooral het welzijn 

van het eigen personeel”, zegt Johan Vandersmissen van Hogeschool PXL.

VOLDOENING
De alumnus van het postgraduaat is blij met de lofbetuigingen. “Mijn belangrijk-

ste HR-doelstelling is dat iedereen binnen mijn team zich goed voelt en elke dag 

met de glimlach opstaat om te gaan werken”, zegt ze. “Ik wil dat iedereen zich 

nuttig voelt en voldoening haalt uit zijn job bij Plug.In Office. Daar probeer ik zelf 

het kader voor te scheppen. Volgens mij kan dat alleen waargemaakt worden 

als er al bij de aanwerving van nieuwe medewerkers aandacht wordt besteed 

aan hun noden en verwachtingen. Het is belangrijk om mee te gaan met de tijd 

en potentiële nieuwe werknemers datgene aan te bieden waar ze echt naar op 

zoek zijn. En dit achteraf ook waar te maken.”

TEVREDEN MEDEWERKERS

FUCKED UP
Plug.In Office laat daarom veel vrijheid aan de medewerkers. “Bij ons kunnen 

ze kiezen wanneer ze willen werken en hoeveel uur. Ze bepalen ook hun eigen 

statuut. Zo zetten we zeer sterk in op de realisatie van een goede work-life 

balance.” 

Nog een parameter bij de aanwerving is de match met de toekomstige klanten. 

“Onze dienstverlening is de administratieve ondersteuning bij de klant zelf, dus 

moet er ook daar een click mee zijn.”  Eens de werknemer wordt aangewor-

ven, wil Nele dat de collega zich goed blijft voelen in de organisatie en zich 

verder kan ontwikkelen. “Daarom geloven we in feedback, onderlinge commu-

nicatie, inspraak en kennisdeling”, zegt ze. “Hiervoor organiseren we op regel-

matige tijdstippen teamvergaderingen en zogenaamde Plug.In Koffies, die ook 

wel eens kunnen uitgroeien tot Plug.In Lunches. De Whatsapp-groep waar alle 

personeelsleden bij aangesloten zijn, draagt hier zeker toe bij. En we hebben 

de Fucked-up Fridays gelanceerd. Dit zijn dagen waarbij de werknemers bijna 

verplicht worden om te klagen en te vertellen wat er allemaal niet goed loopt. 

Op basis hiervan kunnen de andere collega’s feedback en tips geven. Dat is ook 

een vorm van kennisdeling die tot doel heeft de organisatie beter te maken en 

elk individu zich te laten ontwikkelen.”

DOORGROEIEN 
Nele Seys is voorstander van veel inspraak te geven aan alle medewerkers. 

“Zo worden de missie en visie van de organisatie en de SWOT-analyse van de  

huidige werking altijd uitgevoerd met de intensieve medewerking van het per-

soneel. Het is een proces dat evolueert. Plug.In Office is ondertussen terecht 

gekomen in de fase van scale-up, wat heel wat nieuwe uitdagingen met zich 

meebrengt. Zo hebben we op dit moment nog een vlakke structuur, maar wan-

neer de organisatie blijft groeien, zal er moeten nagedacht worden over de in-

voering van tussenniveaus. Dat bekijken we als nieuwe kansen voor mensen 

die de ambitie hebben om door te groeien. En wie weet, is de volgende stap de 

invoering van een flexibele verloning.”

BIJSCHOLEN
Tot slot kaatst Nele Seys de bal van de complimenten terug naar het postgra-

duaat aan de Hogeschool PXL. “Deze opleiding heeft een duidelijke meerwaar-

de om een coherent, efficiënt en modern HR-beleid te voeren”, zegt ze. “Het 

HR-landschap is permanent in verandering, en wie gewapend wil zijn in de strijd 

om het beste talent, moet zich op dat vlak permanent bijscholen. Anders is het 

onmogelijk om de juiste mensen aan boord te halen en de toppers te behouden. 

En laat dat nu net het verschil maken in economisch uitdagende tijden…”

Kurt Meers

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  

Nele Seys van Plug.In Office.


