
De netwerksite LinkedIn bracht onlangs de 
meest gevraagde hard en soft skills van dit 

moment in kaart. Het baseerde zich hiervoor op 
de bijna 600 miljoen leden die op het platform 
opduiken en de bijhorende jobs. Daarbij werden 
de meest gevraagde vaardigheden qua vraag en 
aanbod aan elkaar gekoppeld.
Bij hard skills gaat het over het vermogen van 
een werknemer om bepaalde taken tot een goed 
einde te brengen. De vijf meest gevraagde hard 
skills situeren zich vooral rond gespecialiseerde 
(IT)-kennis en technische vaardigheden: block-
chain, cloud computing, analytics, artificiële in-
telligentie en user experience design. 
Daarnaast zijn er dus ook soft skills. Die gaan 
meer over ons gedrag, ons denken en over per-
soonlijke eigenschappen en cognitieve vaardig-
heden. Ze zijn meestal moeilijker te meten, maar 
ze kunnen je helpen om te gedijen in een ver-
scheidenheid aan rollen en sectoren. Deze vijf 
soft skills blijken vandaag erg in trek in bedrijven.

1. CREATIVITEIT
In een bedrijfswereld die meer en meer wordt 

4. AANPASSINGSVERMOGEN
Deze lijkt, gelet op de coronacrisis, een steeds be-
langrijkere soft skill te worden. De kans is namelijk 
groot dat het takenpakket van een bepaalde werk-
nemer er over enkele jaren al helemaal anders zal 
uitzien. Medewerkers zullen veranderingen moeten 
omarmen en er slim mee moeten omgaan.

5. EMOTIONELE INTELLIGENTIE
Nieuw op de lijst dit jaar, ook al dateert de term 
al van de vorige eeuw. Al heeft emotionele
  intelligentie diverse betekenissen en velen vul-
len dit begrip op hun eigen manier in. Maar Da-
niel Goleman, auteur van het baanbrekende boek
Emotional Intelligence uit 1995, wijst op een mix 
van zelfbewustzijn, zelfregulering, sociale vaardig-
heid, empathie en motivatie. Anderen hebben het 
dan onder meer over het vermogen om emoties te 
herkennen, zowel bij jezelf als bij anderen. 
Door dit alles is emotionele intelligentie natuurlijk 
niet alleen belangrijk bij diegenen die worden aan-
geworven. Het is ook een cruciale vaardigheid voor 
recruiters zelf.

William Visterin

beheerst door automatisering lijkt (menselijke)
creativiteit nog steeds erg van tel. Deze soft skill 
stond ook bovenaan in het gelijkaardig onderzoek 
dat de netwerksite vorig jaar uitvoerde. Het is een 
vaardigheid die in iedere tak of afdeling van een 
organisatie van pas komt.

2. OVERTUIGINGSKRACHT
Bedrijven en managers hechten ook veel belang 
aan overtuigingskracht. Hierbij gaat het om de 
vaardigheid om je ideeën efficiënt en doelgericht 
te communiceren en collega’s en anderen voor je 
zaak te doen winnen. 

3. SAMENWERKING
Op de derde plaats staat samenwerking, een 
vaardigheid die net als creativiteit en overtuigings-
kracht op dezelfde positie staat als in het onder-
zoek van vorig jaar. In veel bedrijven staan projec-
ten en teamwork centraal, en dus zijn werknemers 
die goed samenwerken van groot belang voor een 
organisatie. Samenwerking is bovendien dé skill 
die al het langst opduikt in deze lijst, en dus ook al 
in de voorbije jaren hoog scoorde.

Je kan binnen je job bepaalde taken volbrengen. Maar de manier waarop, de soft skills dus, is 
daarbij cruciaal. Dit zijn de vijf meest gevraagde soft en hard skills.

5 meest
gevraagde
soft skills

VAN CREATIVITEIT TOT AANPASSINGSVERMOGEN

"Ruim 25 jaar na de
introductie van de term 

duikt emotionele
intelligentie op in de lijst 

van meest gevraagde
soft skills".

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 



JOB DAY TECHNICI 
MELLE - 5 SEPTEMBER
Schrijf je nu in via nmbs.be/jobs

Wil jij sleutelen 
aan grote machines 
in een unieke 
werkomgeving?

nmbs

Bilia  Verstraeten is al 15 jaar een gevestigde waarde in Lochristi en sinds eind 2018 maakt 
het bedrijf deel uit van de Zweedse groep Bilia, waartoe ook Mini Gent Store in Sint-Denijs-
Westrem behoort. In 2019 verkocht het bedrijf 1.200 nieuwe BMW’s en MINI’s en vonden 1.093 
tweedehandswagens een nieuwe eigenaar. Er werden ook meer dan 12.800 wagens onderhouden 
en hersteld. Een enthousiaste en dynamische groep medewerkers zorgt voor de sterke positionering 
op het vlak van klantgerichtheid, service en betrouwbaarheid. In het kader van zijn verdere 
groeistrategie is het bedrijf op zoek naar een:

WERKPLAATSVERANTWOORDELIJKE REF. 2020/1981 

die dagelijks de service op een excellent niveau waarborgt

•  Je stuurt dagelijks een team aan van 16 techniekers, die instaan voor het stellen van 
diagnoses, het uitvoeren van onderhoudsbeurten en herstellingswerken. 

• Je optimaliseert de werkplanning samen met de Werkplaatsplanner, in functie van de 
kwali� caties van je medewerkers en de steeds wisselende prioriteiten. 

• Je streeft continue verbetering na en je helpt dit mee te vertalen in passende serviceacties, 
kwaliteitsprocedures en projecten. 

• Je werkt doelstellingen uit samen met de Aftersales Manager en communiceert 
deze met jouw team. De voornaamste pijlers zijn medewerkerstevredenheid, 
klantentevredenheid, ef� ciëntie, rendement en kwaliteitsgarantie. 

Ben je gepassioneerd door deze functie? 
Voor de volledige functieomschrijving en een snelle behandeling van je 
kandidatuur reageer je via www.auli.be

VACATURE - (2de oproep)
ALGEMEEN DIRECTEUR 
(M/V/X) Sleutelzorg

Als algemeen directeur ben je verantwoordelijk voor de algemene 
organisatie, de coördinatie en het dagelijks bestuur van de 
Welzijnsvereniging Sleutelzorg. 

Je behartigt het strategische en integraal management van de 
organisatie samen met de raad van bestuur en het directiecomité. 
Je garandeert een kwaliteitsvol zorgaanbod binnen onze 
2 woonzorgcentra, assistentiewoningen, lokaal dienstencentrum, 
centrum voor kortverblijf en thuiszorgdienst. 

Je inspireert je medewerkers om Sleutelzorg verder te doen groeien.

Interesse?
Uitgebreide informatiebrochure op www.temse.be . Solliciteer ten laatste 
op 6 september 2020 via solliciteren@sleutelzorgtemse.be .

Profi el:
• Masterdiploma
• Minstens 3 jaar ervaring
• Inspirerende leidinggevende
• Sterke manager op strategisch, 

fi nancieel en organisatorisch vlak

Aanbod:
• Statutaire tewerkstelling 

op A5a-A5b-niveau
• Een strategische rol in een 

bloeiende organisatie
• Verschillende extralegale 

voordelen

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



www.poolstok.be

Strategisch coördinator 
Lokaal Bestuur Temse

A4a-A4b – statutair – voltijds (38 u.) – 
aanwerving + aanleg wervingsreserve

Profiel
Je hebt kennis van de beleids- en beheerscyclus van een lokaal bestuur 
en kennis van strategisch en fi nancieel management en change- en 
projectmanagement. Je staat in voor de analyse, advisering en de 
controle van het beleid en draagt bij tot een eff ectief, effi  ciënt en zuinig 
bestuur. Je maakt deel uit van het managementteam. Je beschikt over 
een masterdiploma, minstens 3 jaar relevante beroepservaring en een 
rijbewijs B.

Projectadviseur IT 
Lokaal Bestuur Temse

B4-B5 – contractueel onbepaalde duur 
– voltijds (38 u.) – aanwerving + aanleg 
wervingsreserve 

Profiel
Je beschikt over een grondige kennis van pc-pakketten, 
besturingssystemen, netwerkbeheer, hardware en soft-
warespecifi caties en -evoluties. Je hebt ook inzicht in 
projectmanagement. Je slaagt voor een capaciteitstest en 
hebt minstens 2 jaar beroepservaring als informaticus.

Teamverantwoordelijke 
sociale zorg 
Lokaal Bestuur Temse

B4-B5 – contractueel onbepaalde duur – voltijds 
(38 u.) – aanwerving + aanleg wervingsreserve 

Profiel
Je hebt een brede visie op welzijn binnen de context van 
het lokaal bestuur Temse. Je hebt inzicht in de thema’s 
armoede en sociale uitsluiting en beschikt over een 
grondige kennis van de sociale kaart. Je hebt kennis inzake 
beleidsontwikkeling, projectmanagement of het opzetten van 
verbeteringsprojecten. Je hebt een bachelordiploma, minstens 
2 jaar relevante beroepservaring en een rijbewijs B.

Solliciteren
Je kan je kandidaat stellen door je sollicitatiebrief met motivatie, je cv, een kopie van je diploma (niet voor de functie van projectadviseur IT), een bewijs van je relevante beroeps-
ervaring, een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden) en een kopie van je rijbewijs uiterlijk op zondag 6 september 2020 aan onze Personeelsdienst te bezorgen: 
• e-mail: personeel@temse.be 
• post: AC De Zaat, Frans Boelplein 1 te 9140 Temse 
•  persoonlijk afgeven: (AC De Zaat, Personeelsdienst, 3de verdieping)

Meer informatie over de voorwaarden en kandidatuurstelling 
vind je in de infobrochure op www.temse.be onder “vacatures”. 

Medewerkers van het Lokaal Bestuur Temse geven elke dag het beste van zichzelf voor een goede dienstverlening aan meer dan 30.000 burgers. 

Voor ons lokaal bestuur zijn we op zoek naar een gedreven:  

Verherbrugghen BVBA uit Laarne 
(nabij Gent) is een gevestigde KMO 
die gespecialiseerd is in moderne 
en energiezuinige technieken voor 
gebouwen (verwarming, sanitair, 
ventilatie...). Wij behandelen projecten 
voor particulieren en bedrijven 
voornamelijk in Oost-Vlaanderen. 
Om ons team verder uit te breiden, zoekt 
Verherbrugghen BVBA naar: 

Taken: Je bent verantwoordelijk voor de goede opvolging 
van de verschillende interventies: • Je zorgt voor een optimale 
planning van de servicetechniekers om de nodige onderhouden 
en depannages uit te voeren. • Indien nodig steek je zelf de 
handen uit de mouwen. • 50% van je tijd ben je op de baan.
• Je bent verantwoordelijk voor de voorraad en aankoop.

Profi el: • Je beschikt over een technische achtergrond of relevante 
ervaring. • Dankzij jouw klantgerichte ingesteldheid zorg je steeds 
voor de béste service.

Functie: • Je zorgt voor een vlotte documentenstroom, dit houdt in dat 
je instaat voor de registratie en controle van alle nodige documenten 
in het ERP pakket. • Je stuurt een administratieve medewerker 
rechtstreeks aan en ook de andere medewerkers volg je kort op.
• Jij bent dé vertrouwenspersoon en rechterhand van de 
zaakvoerder. Wanneer hij afwezig is, neem jij de leiding over het kantoor. 

Profi el: • Je bent erg loyaal en steunt het bedrijf. • Je kan leiding geven, 
delegeren en beschikt over een sterke verantwoordelijkheidszin.

Aanbod beide functies: • Een veelzijdige en uitdagende job bij een 
familiale onderneming. • Een competitief salaris met extralegale 
voordelen. • Een gevestigde KMO die 
focust op kwaliteit, vakmanschap en 
uitstekende service.

Service Coördinator (ref. 9274)

Assistant Manager (ref. 9272)

Stuur jouw cv naar: vacature@verherbrugghen.be of bel op 09/310.83.39
Deze functies worden exclusief behandeld via Aanwervingshuis. 
Stuur jouw cv naar: vacature@verherbrugghen.be

Bijkomend zijn wij 
ook op zoek naar 
een magazijnier

Intercommunale DDS
zoekt een

LANDMETER-EXPERT
           Meer info:

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

De snelste weg 
naar een job in  
de publieke of 

non-profit sector.

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.

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!



Wij zijn op zoek naar jou!
De gemeente Rotselaar, gelegen in het hart van het Hageland, is een 
bruisende gemeente die enkel het beste voor haar inwoners nastreeft, een 
dienstverlening van A tot Z! Om dit te realiseren investeren wij in mensen 
die dagelijks het beste van zichzelf geven. Samen maken wij van Rotselaar 
een gemeente waar het heerlijk is om in te werken en te wonen. Wil jij 
ook meewerken aan deze ambitieuze uitdaging? 

Kijk dan snel naar onze vacatures op www.rotselaar.be/vacatures!
Misschien heb je wel interesse in één van onze vacatures?

Meer informatie aangaande onze vacatures vind je op onze website 
www.rotselaar.be/vacatures.

Afdelingshoofd 
grondgebiedszaken 
Contractueel – voltijds – A4a-A4b

Diensthoofd personeel
Contractueel – voltijds – A1a-A3a

Deskundige omgeving
Contractueel – voltijds – B1-B3

Sportpromotor
Contractueel – voltijds – B1-B3

Maatschappelijk werker + 
Projectmedewerker
Contractueel – voltijds – B1-B3

Onthaalmedewerker
Contractueel – voltijds – C1-C3

Medewerker poetsdienst
Contractueel – voltijds – E1-E3

Medewerker klusjesdienst
Contractueel – voltijds – E1-E3

SOCIAAL HUIS 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

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

SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

Ben je gepassioneerd door deze functie? 
Voor de volledige functieomschrijving en een snelle behandeling van je kandidatuur 
reageer je via www.auli.be

Om de doorgedreven dienstverlening verder uit te bouwen, willen we de organisatie versterken met een:

• Je werkt in een tandemfunctie met de Account Manager van de regio. 
• Tijdens een grondige inwerkperiode wordt je technische expertise verder ontwikkeld en ligt de focus op 

de technisch-ondersteunende taken. Je helpt mee met proeven bij de klanten en je wordt betrokken in 
het verlenen van technisch advies.

• Je bezoekt zelfstandig betoncentrales, betonfabrieken en diverse werven.
• In functie van je kennis en expertise van hulpstoffen benader je de bestaande klantenrelaties ook meer 

en meer vanuit een commercieel oogpunt en bouw je je eigen netwerk gestaag verder uit.
• Door je correct en professioneel advies en servicegerichte instelling, bouw je een vertrouwensrelatie op 

en word je het vaste aanspreekpunt voor je klanten.
• Op termijn focus je meer op de commerciële ontwikkeling van de Luikse regio.
• Je werkt intensief samen met de commerciële binnendienst, de R&D-afdeling en de Account Manager 

van de regio, aan wie je rapporteert.

Demula is gevestigd in Laarne en sinds 1981 actief in 
de sector van de bouwchemische specialiteiten. Demula 
verdeelt en produceert hulpstoffen voor beton en mortel, 
krimparme mortels en andere bouwspecialiteiten. Via 
een bewuste benadering van de markt en een continu 
streven naar professionalisering heeft het bedrijf zich in de 
top van de markt gepositioneerd. De kracht van Demula 
bestaat uit een zeer ruim assortiment, de technologische 
ondersteuning en een internationaal uitgebouwde 
verankering.

COMMERCIEEL-TECHNISCH ADVISEUR  
Antwerpen, Brabant en Limburg
(ref. 2020/1985)



Om aan onze groei te voldoen, zijn we op zoek naar een: 

COMMERCIËLE VERTEGENWOORDIGER/ -STER

Uw missie :
Als commercieel vertegenwoordiger, contacteert u de klanten uit 
uw provincie die een catalogus hebben aangevraagd. U maakt een 
afspraak bij deze geïnteresseerden en op basis van dit gesprek 
ontvangt u een gedetailleerde meetstaat die per werkpost opgesteld 
wordt door onze bevoegde afdeling. Deze gedetailleerde meetstaat 
die de uiteindelijke waarde van de woning bepaalt, zal u minutieus 
uitleggen aan de klanten

Uw profiel : 
Dynamisch en verantwoordelijk, u heeft reeds ervaring 
in de verkoop en/of bouw • U bezit over een eigen wagen  
• Gemotiveerd en moedig, u heeft de ambitie om te slagen • U 
heeft een aangeboren talent om makkelijk contacten te leggen en 
te onderhandelen • U weet hoe u respectvol een verkoopgesprek 
moet voeren

Woningen Compere biedt u : 
Een omvangrijke lijst van klanten uit uw eigen provincie die onze 
catalogus hebben ontvangen en die bouwplannen hebben en over 
een bouwterrein beschikken • Een klantenbestand dat steeds wordt 
vernieuwd en uitgebreid door onze veelvuldige marketingcampagnes 
• Een aantrekkelijk inkomen op zelfstandige basis • Een aangename 
werksfeer in een dynamisch en actief team • De mogelijkheid om van 
thuis uit te werken • Verschillende kijkwoningen over heel België die 
tot uw beschikking staan • Regelmatig worden er opendeurdagen 
georganiseerd waaruit een aanzienlijk aantal prospecten voortvloeit 
• De uitstekende reputatie van kwalitatieve woningen die wij bouwen

Heeft u interesse ? Stuur dan uw CV door naar :  
sollicitatie@woningencompere.be

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

Woningencompere.be 
Horpmaelstraat 26 4360 Oerle (Dichtbij Sint-Truiden)

Panhuisstraat 1, b-9070 Destelbergen t +32 (0)9 251 22 22 - e info@veneco.be

Interesse?

Stuur je cv en motivatiebrief vóór 9 september naar info@veneco.be.

Veneco is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten rond Gent. 
Veneco levert meerwaarde door samen te werken op gemeentelijk, intergemeentelijk en 
regionaal niveau. Samen. Slagkrachtiger. Sterker.

Onze afdeling streekontwikkeling ondersteunt de deelnemende lokale besturen in de 
thema’s lokale economie, mobiliteit, onroerend erfgoed, klimaat en energie.
Wil jij meewerken aan het versterken en professionaliseren van het lokaal economisch 
beleid? Dan is deze job iets voor u!

De volledige functieomschrijving, ons aanbod en de aanwervingsprocedure en deadline 
vind je op www.veneco.be/vacatures.

Stafmedewerker lokale economie

Topreferent zijn in patiëntenzorg, opleiding en onderzoek. 
Dat zijn de drie hoofdopdrachten van UZ Leuven. In België 

en Europa spelen we een toonaangevende rol die we verder 
willen uitbouwen. Daartoe bundelen bijna 10.000 gedreven 

medewerkers elke dag hun expertise. 

Samen met het medisch diensthoofd, de medische staf en een team van 4 hoofd-
verpleegkundigen ben je verantwoordelijk voor kwalitatief hoogstaande en 
klantgerichte patiëntenzorg op de spoedgevallendienst van UZ Leuven. Jaarlijks worden 
hier ± 65.000 patiënten verzorgd. Het team bestaat uit ±  150 medewerkers (een 100-tal 
verpleegkundigen, 22 dispatchers, 17 logistieke medewerkers en 10 ambulanciers).

Interesse?
Alle info over deze functie vind je op jobs.uzleuven.be

UZ LEUVEN IS OP ZOEK NAAR EEN

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

Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

www.asap.be/nl/jobs/bouw

CHECK:
Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

Zin in een 
TOPJOB IN DE BOUW?



• Combineert analytische vaardigheden met een sterk probleemoplossend denkvermogen
• Is uitermate accuraat, nauwkeurig en streeft naar continue verbetering en borging van 

resultaten
• Denkt als lid van het managementteam actief en creatief mee aan het beleid en beschikt 

over een eigen visie
• Levert fi nanciële data aan i.k.v. subsidieaanvragen en projectoproepen
• Heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel, werkt proactief en is gedreven
• Is sterk in plannen en organiseren van het eigen werk en ondersteunt de planning van zijn/

haar medewerker
• Durft beslissingen nemen op niveau van zijn/haar beleidsdomein
• Gaat bewust om met en handelt naar de beschikbare middelen

Vereniging Ons Tehuis in Ieper is een welzijns-
vereniging actief in de bijzondere jeugdzorg. 
Wij zijn momenteel op zoek naar een:

Onze ideale verantwoordelijke
Verantwoordelijke fi nanciën

Jouw ideale werkplek

Lijkt deze functies jou op het lijf geschreven, kijk dan zeker op onze website voor 
de functievereisten en de sollicitatieprocedure: www.votjeugdhulp.be/vacatures

We hopen jou binnenkort te mogen verwelkomen!

• Aandacht voor jouw competenties en talenten en de mogelijkheid om deze verder te 
ont wikkelen en te laten schitteren

• Mogelijkheid om creatief en strategisch mee te denken
• Moderne werkplek met soep en fruit :)
• Verloning volgens pc 319 en een mooi pakket aan extra-legale voordelen

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

EPB-DESKUNDIGE/
VERSLAGGEVER (ref 119 302)

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

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

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

servicepakket • een competitief salaris + voordelen.

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80 of 059 26 76 57  
www.verdonckbv.be 

HR-VERANTWOORDELIJKE 
DOELGROEP (ref. 27 233)

De uitdaging: Na een grondige introductie zal je instaan voor: • de rekrutering van doelgroep-
medewerk(st)ers • de tussentijdse evaluaties en opvolging na aanwerving i.s.m. de afdelings-
verantwoordelijken • de contacten met doorverwijzers en externe partners: VDAB, OCMW,...
• de administratieve follow-up: contracten, begeleidingsplannen, ... • de interne contacten bij de 
uitwerking van een praktisch HR-beleid o.a. coördinatie van functioneringsgesprekken, beleid op 
vlak van verzuim, doorstroom... Je rapporteert rechtstreeks aan de HR-manager.

Profi el: • bachelor of master • minstens initiële ervaring als recruiter • people coach met goed
inlevingsvermogen en communicatief sterk • netwerker • vlotte administratieve en organisatorische
vaardigheden • affi niteit met een productie-omgeving en/of met de doelgroep zijn pluspunten.

Aanbod: • een brede HR-functie met talrijke contacten • een dynamische werkomgeving
die maximale kansen biedt aan personen met een beperking • een werkomgeving waarin

sociale en economische aspecten samengaan • aantrekkelijke, marktconforme
arbeidsvoorwaarden.

Maatwerkbedrijf ’t VEER vzw in Menen is met 650 
werknemers één van de grotere werkgevers in de 
regio. Wij zijn actief in diverse sectoren en bieden 
maximale tewerkstellingskansen aan mensen met een 
arbeidsbeperking. Voor de verdere professionalisering 
van onze organisatie 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 

WERKBEGELEIDER -
COACH LOGISTIEK (ref. 115 606)

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

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

transport.

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

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

www.dekringwinkelmidwest.be

Taken: Na een grondige opleiding door een senior collega bevinden jouw 
verantwoordelijkheden zich op 3 domeinen: Preventie, Kwaliteit en Milieu.
• Je volgt proactief voor elk van deze domeinen de continu wijzigende wetgeving 
op. • Je organiseert zelfstandig de noodzakelijke keuringen en audits. • Je zorgt 
voor de correcte rapportage en adviseert het plant management. • Je werkt 
nauw samen met en rapporteert aan de operations manager.

Profi el: • Je bent Preventieadviseur nivII en/of beschikt over relevante ervaring. 
• Je bent een echte teamplayer, maar kan ook zelfstandig werken. • Je bent 
nauwkeurig en beschikt over een sterke verantwoordelijkheidszin.

Aanbod: • Een gevarieerde job binnen een professioneel team die “motivatie” 
en “open communicatie” hoog in het vaandel draagt. • Fulltime tewerkstelling 
met 32 vakantiedagen. • Aantrekkelijke verloning aangevuld met extralegale 
voordelen. • Kernwaarden van STEULER-CTI:

PREVENTIEADVISEUR
MET PASSIE VOOR KWALITEIT EN MILIEU (ref. 9045)

 KWALITEIT
ERVARING

WERELDWIJD
VINDINGRIJK

BETROUWBAAR
INTEGRITEIT

Onze klant, STEULER-CTI nv (www.steuler-cti.com) te Gent 
(Desteldonk), is reeds 30 jaar de expert in het design en de productie van 
composietbaden voor de metaalindustrie. Als marktleider produceren zij 
jaarlijks een 1.000-tal baden voor een wereldwijde afzetmarkt. 

VOEL JIJ DE CHEMIE AL?
kim@aanwervingshuis.be of bel 0493/40.97.18
Deze functie wordt exclusief behandeld door Aanwervingshuis.

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

experts in personeelsscreening



Lokaal bestuur Pittem zoekt 
nieuwe collega (m/v/x):

OMGEVINGSAMBTENAAR MILIEU / MILIEUAMBTENAAR
Statutair – voltijds – B1-B3

Je staat in voor de coördinatie van de beleidsdoelstellingen m.b.t. milieubeleid.  Behandelen en 
adviseren van omgevingsaanvragen en -beroepen specifiek wat betreft de ingedeelde inrichtingen 
en activiteiten. Tevens sta je in voor de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van projecten inzake 
duurzaamheid.
Voorwaarden: Bachelordiploma 

BELEIDSMEDEWERKER
Statutair – voltijds – A1a-A3a

De beleidsmedewerker ondersteunt de algemeen directeur, het managementteam en het bestuur 
bij het uitstippelen en het vorm geven van de strategische lijnen van het beleid en het opvolgen van 
de beleidslijnen. Het personeelslid staat in voor een degelijk juridisch advies aan het bestuur en de 
diensten en is verantwoordelijk voor het beheer en de opvolging van het intern controlesysteem en 
de kwaliteitscoördinatie van de dienstverlening. Het uitwerken en opvolgen van concrete projec-
ten gebeurt ook binnen deze dienst. De dienst biedt ook ondersteuning bij de aansturing van de 
stafdiensten. 
Voorwaarden: Masterdiploma

INTERESSE? Bijkomende informatie over de functie-inhoud en de aanwervingsvoorwaarden kan je 
vinden op www.pittem.be/vacatures.

SOLLICITEREN kan bij voorkeur elektronisch via www.pittem.be/vacatures of door jouw motivatie-
brief met cv, een kopie van het gevraagde diploma en een uittreksel uit het strafregister uiterlijk op 
18 september 2020 aangetekend te sturen naar lokaal bestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem.

WERFRESERVE er geldt een wervingsreserve van één jaar.
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

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

Goesting in de match 
van jouw leven? 

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

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

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?

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!

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

REKRUTERING VIA MEDIA
EXECUTIVE / DIRECT SEARCH

Deel je onze passie?

Ontdek boeiende vacatures binnen
Transport, Logistiek en Automotive

www.deputter.co/jobs
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VACATURE - (2de oproep)
ALGEMEEN DIRECTEUR 
(M/V/X) Sleutelzorg

Als algemeen directeur ben je verantwoordelijk voor de algemene 
organisatie, de coördinatie en het dagelijks bestuur van de 
Welzijnsvereniging Sleutelzorg. 

Je behartigt het strategische en integraal management van de 
organisatie samen met de raad van bestuur en het directiecomité. 
Je garandeert een kwaliteitsvol zorgaanbod binnen onze 
2 woonzorgcentra, assistentiewoningen, lokaal dienstencentrum, 
centrum voor kortverblijf en thuiszorgdienst. 

Je inspireert je medewerkers om Sleutelzorg verder te doen groeien.

Interesse?
Uitgebreide informatiebrochure op www.temse.be . Solliciteer ten laatste 
op 6 september 2020 via solliciteren@sleutelzorgtemse.be .

Profi el:
• Masterdiploma
• Minstens 3 jaar ervaring
• Inspirerende leidinggevende
• Sterke manager op strategisch, 

fi nancieel en organisatorisch vlak

Aanbod:
• Statutaire tewerkstelling 

op A5a-A5b-niveau
• Een strategische rol in een 

bloeiende organisatie
• Verschillende extralegale 

voordelen

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

SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

Ben je gepassioneerd door deze functie? 
Voor de volledige functieomschrijving en een snelle behandeling van je kandidatuur  
reageer je via www.auli.be

Om de doorgedreven dienstverlening verder uit te bouwen, willen we de organisatie versterken met een:

•  Je werkt in een tandemfunctie met de Account Manager van de regio. 
• Tijdens een grondige inwerkperiode wordt je technische expertise verder ontwikkeld en ligt de focus op 

de technisch-ondersteunende taken. Je helpt mee met proeven bij de klanten en je wordt betrokken in 
het verlenen van technisch advies.

• Je bezoekt zelfstandig betoncentrales, betonfabrieken en diverse werven.
• In functie van je kennis en expertise van hulpstoffen benader je de bestaande klantenrelaties ook meer 

en meer vanuit een commercieel oogpunt en bouw je je eigen netwerk gestaag verder uit.
• Door je correct en professioneel advies en servicegerichte instelling, bouw je een vertrouwensrelatie op 

en word je het vaste aanspreekpunt voor je klanten.
• Op termijn focus je meer op de commerciële ontwikkeling van de Luikse regio.
• Je werkt intensief samen met de commerciële binnendienst, de R&D-afdeling en de Account Manager 

van de regio, aan wie je rapporteert.

Demula is gevestigd in Laarne en sinds 1981 actief in 
de sector van de bouwchemische specialiteiten. Demula 
verdeelt en produceert hulpstoffen voor beton en mortel, 
krimparme mortels en andere bouwspecialiteiten. Via 
een bewuste benadering van de markt en een continu 
streven naar professionalisering heeft het bedrijf zich in de 
top van de markt gepositioneerd. De kracht van Demula 
bestaat uit een zeer ruim assortiment, de technologische 
ondersteuning en een internationaal uitgebouwde 
verankering.

COMMERCIEEL-TECHNISCH ADVISEUR  
Antwerpen, Brabant en Limburg
(ref. 2020/1985)

Opgericht op 1 juli 2015, is INOVYN een vinyls producent die tot de top 3 op wereldvlak be-
hoort. Met een omzet van meer van € 3,5 miljard, heeft INOVYN meer dan 4.300 werknemers en
productie, sales en marketing-activiteiten in 10 landen van Europa. De portfolio van INOVYN 
bestaat uit een uitgebreid gamma van topklasse producten als Organische Chlorine Derivaten; 
Chlor Alkali; General Purpose Vinyls; Specialty Vinyls; en  Electrochemische en Vinyls Techno-
logieën. Jaarlijkse productie  volumes bedragen meer dan 40 miljoen ton. Momenteel zijn wij op 
zoek naar een:

Je functie:

Je profi el:

Lokale Product Planner
chloor alkali België

De functiehouder zal de lokale product planning beheren voor Chloor Alkali (NaOH, KOH en 
chloor) rekening houdend met de vereisten van de Centrale Planning, vraag van sales, produc-
tiecapaciteit en de beperkingen van het werkkapitaal.
• Beheren van het evenwicht tussen de lokale vraag en aanbod teneinde fi nanciële marges te 
 optimaliseren en voorraden te minimaliseren
• Beheren van korte en middellange termijn productie- en leveringsplannen te Lillo, Zandvliet 
 en Jemeppe
• Het in goede banen leiden van bulk verschepingen en binnenvaart activiteiten
• Interne contacten (bv. Sales Manager, Logistieke Aankoop, klantendienst, fabrieken) en 
 externe contacten (bv. opslagbedrijven, scheepseigenaars, klanten, maritieme surveyors)
• Verlenen van benodigde ondersteuning voor verbetering en strategische projecten

• Bachelor niveau met idealiter 3-5 jaar commerciële of operationele ervaring
• Goede kennis van het Nederlands en Engels vereist. Kennis van het Frans is een pluspunt
• Supply chain expertise, bij voorkeur ervaring met bulk verschepingen
• In staat om simultaan verschillende zaken te behartigen en prioriteiten te stellen
• Ervaring met Chemische productieprocessen is een pluspunt
• Excellente interpersoonlijke vaardigheden met nadruk op beïnvloedingsvaardigheden
• Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden
• Kennis van Microsoft Offi ce en SAP

          

Interesse? Gelieve snel je kandidatuur te zenden aan Herman Walscharts: herman.walscharts@
inovyn.com of per post aan Annick Metten: INOVYN Manufacturing Belgium NV - Scheldelaan 
480 - 2040 Antwerpen (Lillo) - BELGIUM. Uiterste inschrijvingsdatum is 13 september 2020.

www.inovyn.com

Plaats tewerkstelling: Scheldelaan, 480 - 2040 Antwerpen (Lillo) - BELGIUM



Wij bieden: een uitdagende en zeer afwisselende job die deel uitmaakt van het
hoger kader. Dit impliceert de nodige verantwoordelijkheid en inbreng in het beleids-
matige aspect van de organisatie. Binnen het loonpakket voorzien we ook een
uitgebreid pakket extralegale voordelen en een fi rmawagen.  

Interesse? Stuur jouw gemotiveerde brief met cv vóór 15 september naar het
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, t.a.v. Joke Demol, HR Verantwoordelijke,
Hoogstratenplein 1 te 2800 Mechelen of elektronisch via vacature@vnz.be

www.vnz.be

DIENSTHOOFD INFORMATICA
Flexibele teamleider en ICT-organisator 

Jouw takenpakket: je staat in voor de uitvoering van het IT-beleid en het aansturen 
van de informatica-afdeling die de spil is van de operationele werking van onze 
organisatie. Dit impliceert het dagelijks leidinggeven, coachen en opvolgen van jouw 
ploeg van 4 medewerkers. Je staat in voor zowel de interne dienstverlening als de 
samenwerking met de verschillende externe partners en leveranciers. Je optimaliseert 
het functioneren van ons telefoon- en computernetwerk en werkt mee aan de uitvoering 
van strategisch belangrijke operationele taken en projecten. Je volgt de helpdesk 
mee op en garandeert de permanenties. Je maakt deel uit van de staf en rapporteert 
rechtstreeks aan de directie.

Jouw profi el: naast een bachelordiploma ‘informatica’ of gelijkwaardige beroeps-
ervaring beschik je over sterke leidinggevende en organisatorische competenties en 
een analytische geest. Bovendien communiceer je vlot naar je medewerkers en de 
andere VNZ-diensten.

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds met ruim 40 kantoren over heel Vlaanderen draagt zijn 
ongebondenheid en streven naar een Vlaamse ziekte- en invaliditeitsverzekering hoog in het 
vaandel. Binnen de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen zijn wij gekend als het snelst 
groeiende ziekenfonds. Ruim 120.000 leden ondervinden reeds onze persoonlijke en klant-
gerichte aanpak.Om onze krachtige ploeg van 147 personeelsleden te versterken, zijn wij op 

zoek naar een gemotiveerde 
ICT-medewerker (m/v)

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.

  

Mag je baas vragen
naar je reisbestemming?
Aan medewerkers vragen waar ze op vakantie gaan, is 
geen inbreuk op de privacy. De vraag kadert binnen een 
risicobeoordeling rond het welzijnsbeleid op de werkvloer. 

Maar - en dat is belangrijk - je bent als 
werknemer niet verplicht om je reis-
bestemming mee te delen, bevestigt
Geert Vermeir, manager juridisch
kenniscentrum van SD Worx. “In elk
geval kan een werkgever zijn medewer-
kers niet verbieden om naar een risico-
gebied te reizen tijdens hun vakantie”, 
oppert Vermeir.
De reisbestemming staat natuurlijk in 
het teken van de zones. Kom je als 
werknemer terug uit een groene zone, 
dan kan je meteen het werk hervatten 
of blijven telewerken.

LOON
Kom je uit een rode zone, dan moet 
je je werkgever daarvan verwittigen. 
Je gaat dan twee weken verplicht in 
quarantaine én wordt getest door een 
arts. In geval van arbeidsongeschikt-
heid heb je, mits geldig medisch attest, 
recht op gewaarborgd loon of ziekte-
uitkering. 
Ben je niet ziek, dan bezorgt de arts 
een zogeheten quarantainegetuig-
schrift: arbeidsgeschikt, maar mag je 
niet komen werken. Is telewerk moge-
lijk, dan krijg je je gewone loon. Is dat 

geen optie, dan ga je over tot tijdelijke 
werkloosheid wegens overmacht.
Voor een oranje zone geldt geen ver-
plichte test/quarantaine, maar ze zijn 
sterk aanbevolen. Al mag je werkge-
ver je de toegang tot de werkvloer ei-
genlijk niet weigeren zonder arbeids-
ongeschiktheidsattest van een arts. 
Ben je als medewerker echt ziek, dan 
zal je werkgever je zo snel mogelijk 
naar de arts sturen. Zo’n onderzoek 
kan je als werknemer in principe niet 
weigeren. Afhankelijk van het test-
resultaat heb je, zoals bij rode zones, 
recht op (gewaarborgd) loon of een 
tijdelijke werkloosheidsuitkering we-
gens overmacht. 

(WiVi)

experts in personeelsscreening

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



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

SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

Ben je gepassioneerd door deze functie? 
Voor de volledige functieomschrijving en een snelle behandeling van je kandidatuur  
reageer je via www.auli.be

Om de doorgedreven dienstverlening verder uit te bouwen, willen we de organisatie versterken met een:

•  Je werkt in een tandemfunctie met de Account Manager van de regio. 
• Tijdens een grondige inwerkperiode wordt je technische expertise verder ontwikkeld en ligt de focus op 

de technisch-ondersteunende taken. Je helpt mee met proeven bij de klanten en je wordt betrokken in 
het verlenen van technisch advies.

• Je bezoekt zelfstandig betoncentrales, betonfabrieken en diverse werven.
• In functie van je kennis en expertise van hulpstoffen benader je de bestaande klantenrelaties ook meer 

en meer vanuit een commercieel oogpunt en bouw je je eigen netwerk gestaag verder uit.
• Door je correct en professioneel advies en servicegerichte instelling, bouw je een vertrouwensrelatie op 

en word je het vaste aanspreekpunt voor je klanten.
• Op termijn focus je meer op de commerciële ontwikkeling van de Luikse regio.
• Je werkt intensief samen met de commerciële binnendienst, de R&D-afdeling en de Account Manager 

van de regio, aan wie je rapporteert.

Demula is gevestigd in Laarne en sinds 1981 actief in 
de sector van de bouwchemische specialiteiten. Demula 
verdeelt en produceert hulpstoffen voor beton en mortel, 
krimparme mortels en andere bouwspecialiteiten. Via 
een bewuste benadering van de markt en een continu 
streven naar professionalisering heeft het bedrijf zich in de 
top van de markt gepositioneerd. De kracht van Demula 
bestaat uit een zeer ruim assortiment, de technologische 
ondersteuning en een internationaal uitgebouwde 
verankering.

COMMERCIEEL-TECHNISCH ADVISEUR  
Antwerpen, Brabant en Limburg
(ref. 2020/1985)

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.



De kennismaking
Silmaco (www.silmaco.com) gevestigd 
in Lanaken, is al 30 jaar actief in de 
wereld van silicaat. Zij produceert 
zowel standaard- als maatoplossingen 
voor diverse industrieën. Deze familiale 
kmo levert als belangrijke wereldspeler 
in meer dan 50 landen. Door 
voortdurend mee te denken op vlak 
van nieuwe toepassingsmogelijkheden 
staan ze bekend als een innovatieve en 
fl exibele speler in de silicaatindustrie. 

Om de wereldwijde activiteiten van 
Silmaco verder uit te breiden, zijn wij 
voor hen op zoek naar een strategische 
en hands-on:

 www.silmaco.com

FINANCE MANAGER  
Rechterhand van de CEO
De uitdaging: • Aansturen en opvolgen van de (externe) boekhouder • Uitvoeren van de 
consolidatie van de boekhouding van de verschillende vennootschappen • Correcte analyse 
verzorgen en de fi nanciële cijfers controleren (kosten, marges, omzet) • Identifi ceren en analyseren 
van signifi cante afwijkingen tussen budgetten en actuals • Periodieke rapporteringen opstellen voor 
de CEO en de RvB • Onderhouden en verder uitbouwen van goede relaties met de operationele 
afdelingen en voeling houden met de business in functie van een goede interpretatie van de cijfers 
• Formuleren van conclusies en aanbevelingen doen op het vlak van rendementen, processen, enz.
• Advies verlenen aan de CEO en de RvB met betrekking tot investeringsvoorstellen en opvolgen 
van de cashfl ow • Constructieve contacten onderhouden met externe stakeholders • Verbeteren 
van bestaande en opzetten van nieuwe accounting- en administratieve processen 

De perfecte match: • Relevante ervaring met fi nanciële analyse en rapportering, controlling 
en forecasting • Kennis van boekhouding en consolidatie • Bedreven in het werken met Excel, 
IT-minded • Leidinggevende ervaring is geen must, uitstekende sociale en communicatieve 
vaardigheden wel • Enthousiast, gedreven en hands-on met voldoende fl exibiliteit om je aan te 
passen aan verandering en groei • Energiek, zelfstarter, ondernemer, betrouwbaar, besluitvaardig

Het aanbod: • Je komt terecht in een gezond en groeiend familiaal bedrijf met een sterke en 
ambitieuze positie in de wereldwijde sector van silicaat • Intern is er een informele cultuur met korte 
communicatielijnen • In deze functie krijg je een ruime verantwoordelijkheid met grote impact op 
de bedrijfsresultaten • Je vertegenwoordigt het bedrijf in diverse externe relaties • Je staat mee in 
voor het dagelijks beheer en je krijgt de ruimte om verbetervoorstellen te implementeren • Er is een 
marktconform salarispakket voorzien, inclusief extralegale voordelen 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

De kennismaking
North Sea Paints is een verdeler 
en producent van hoogwaardige 
laksystemen voor het verven van alle 
toepassingen, zowel voor industrie als 
voor particulieren. Door hun jarenlange 
ervaring kent de verfwereld geen 
geheimen meer voor hen. Ze realiseren 
verfsystemen die optimaal passen 
binnen het productieproces (metaal 
en poederlakken, autolakken en zwaar 
vervoer, hout buiten- en binnen 
schrijnwerk, maritiem en chemie). Zij 
staan voor topkwaliteit en uitstekende 
service tegen een onklopbare prijs. 
Hun hoofdvestiging bevindt zich in 
Oostende. Het oosten van België 
wordt bewerkt vanuit een vestiging 
in Hasselt. Om de verkoop in Limburg 
en omstreken naar een hoger niveau 
te tillen, zijn wij voor hen op zoek naar 
een:

 www.northseapaints.be

AREA SALES MANAGER 
IN PERFORMANCE COATINGS
Met onmiskenbare hunter skills 
De uitdaging: • De markt van professionele gebruikers analyseren en actief op zoek gaan 
naar nieuwe opportuniteiten bij industriële spelers in Limburg en omstreken (Vlaams-
Brabant, Nederlands-Limburg, Luik, …) • Uitdagende salesdoelstellingen formuleren voor 
jezelf, afspraken maken en je eigen agenda regelen in functie van e¡  ciëntie en e¢ ectiviteit    
• Netwerk uitbouwen en elke dag meer marktkennis vergaren • Contracten en bestaande 
klanten consequent en transparant opvolgen met het oog op tevredenheid en retentie  
• Rechtstreeks rapporteren aan de CEO

De perfecte match: • Saleservaring met nadruk op prospectie, liefst in een vergelijkbare 
sector • A¡  niteit met verf en lakken • Integer en betrouwbaar en matuur • Zelfstandig 
en goed georganiseerde aanpak • Vooruitziend, dynamisch en resultaatgericht  • Vlotte 
communicator in het Nederlands en het Frans 

Het aanbod: • Uitdagende functie in een groeiend, dynamisch en innovatief bedrijf waar 
snel geschakeld wordt om service te leveren op maat van de klant • Technische opleiding 
om de producten en hun toepassing goed te leren kennen • Zeer aantrekkelijk salarispakket 
en extralegale voorwaarden  

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Interesse? www.motmansenpartners.be 
Kijk voor meer info op www.motmansenpartners.be of solliciteer online via 
http://reageer.motmansenpartners.be. Vragen? Contacteer Julie Oris 011 30 35 00.

R

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

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

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

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

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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO



Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Product Engineer

EPSILON werd 30 jaar geleden opgericht als 
productiebedrijf van aluminium signs en dis-
plays. Anno 2020 is het bedrijf sterk gegroeid en 
geëvolueerd tot een internationale groep.

EPSILON CITIES specialiseert zich in het ontwer-
pen, produceren en plaatsen van innovatief 
straat- en perronmeubilair, schuilhuizen, fiets-
kluizen, overkappingen, ... De oplossingen van 
EPSILON helpen steden wereldwijd met het orga-
niseren van hun mobiliteit. Vanuit Bree en met 
verkoopvestigingen in Noorwegen, Nederland en 
Duitsland worden innovatieve oplossingen aan-
geboden die naadloos afgestemd zijn op de ver-
eisten van de publieke ruimte. De productie vindt 
inhouse plaats, volgens de hoogste kwaliteits-
standaarden en met de beste technologieën.

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

Wat heeft EPSILON u concreet te bieden?

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Eline Staelens op 0475 23 50 15  
zondag tussen 19 en 21.00u.
of tijdens de kantooruren en ‘s avonds tussen 19 en 20.00u.

Doorgroei-
mogelijkheden

Samenwerken 
in een 
moderne 
werkom-
geving

Internationaal 
marktgedreven 
bedrijf met 
innovatieve 
producten

Competitief 
salaris met 
interessante 
extralegale 
voordelen

Om mee te stappen in dit boeiende groeiverhaal, zoeken wij voor het hoofdkantoor in Bree een:

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

1. Omzetten van klantontwerpen naar een productierijp eindproduct
2. Uittekenen van de producten, maakbaar maken van de ontwerpen
3. Uitwerken en bouwen van prototypes en begeleiden van de eerste productieruns
4. Opstellen van stuklijsten voor de aankoopdienst
5. Technisch ondersteunen van de commerciële dienst i.h.k.v. nieuwe producten

ba/ing 
(elektro)mechanica

Nieuws- 
gierigCreatief SecuurPraktisch

www.epsiloncities.com

25 miljoen euro omzet 
(groep)

Bree

100 medewerkers
70 in Bree

1991

Ervaring met complexe mechanische 
producten en/of productieprocessen

SOLIDWORKS  
3D-tekenpakket

Uiterst 
moderne 
werkomgeving 
en state of 
the art 
machinepark

Meer info? Contacteer Martine Groenen 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.

BEDIENDE BOEKHOUDING 
Met brede administratieve interesse

De uitdaging: • Instaan voor het beheer van de boekhouding van Govaerts 
Recycling en de aanverwante entiteiten in België en Nederland en administratieve 
ondersteuning bieden • Aan- en verkoopfacturen controleren, verwerken en 
afstemmen met de bestellingen • De goedkeuringsflow bewaken • Voorbereiden 
van Intercompany afstemmingen, btw-aangiftes en Intrastat-aangiftes 
• Assisteren bij het debiteuren- en crediteurenbeheer en bij de periodieke 
afsluitingen • Opmaken van diverse statistieken • Verantwoordelijk voor ad hoc-
projecten en analyses op vraag van het management

De perfecte match: • Bachelorniveau met achtergrond in een financiële richting 
of gelijkwaardig door ervaring • Enkele jaren ervaring in een boekhoudkundige 
functie • Grondige kennis van boekhoudkundige principes en btw • Ervaring met 
ERP is een pluspunt • Discreet, betrouwbaar, accuraat, efficiënt en gedreven in de 
uitvoering van je taken • Zowel zelfstandig als in team kunnen werken • Flexibele 
instelling (overweg kunnen met deadlines) • Communicatief sterk • Zowel 
routinematig kunnen werken als nieuwe dingen durven uitproberen

Het aanbod: • Je komt terecht in een familiale kmo waar duurzaamheid centraal 
staat • Goede work-lifebalans • Aantrekkelijk salarispakket

De kennismaking
Govaerts Recycling nv werd in 
1995 opgericht in Alken en is 100% 
in familiale handen. Dankzij de 
combinatie van voortdurende 
innovatie en flink wat lef, wist het 
bedrijf zich te positioneren als 
marktleider in de productie van 
duurzame producten in gerecycled 
plastic. Govaplast bewijst dat er een 
oplossing bestaat voor de hallucinant 
grote, wereldwijde plasticafvalstroom. 
Slechts een kwart van alle Europese 
plasticafval wordt gerecycleerd. 
Vandaag staan 35 gedreven 
medewerkers dagelijks in voor 
duurzame producten van topkwaliteit, 
die naar meer dan 30 landen 
(wereldwijd) geëxporteerd worden. 
Om de gestage groei mee op te 
volgen, zijn we op zoek naar een: 

www.govaplast.com

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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.



MAINTENANCE MANAGER
Hands-on met passie voor techniek
De uitdaging: • Verantwoordelijk voor onderhoud, engineering, facilities en energiebeheer • In samenspraak 
met de productieverantwoordelijken de richtlijnen bepalen inzake onderhoud, verbeteringen en vernieuwingen 
van het machinepark • Het preventief en correctief onderhoud coördineren en organiseren om een e�  ciënte 
service te kunnen bieden • Beheren en bijsturen van het werkingsbudget om een optimale toewijzing van de 
werkingsmiddelen te verkrijgen • Zorgen voor een vlotte samenwerking met andere afdelingen • Toezien op de 
naleving van de interne regels en procedures in functie van een veilig en correct onderhoudsbeleid 
• Coachen en ontwikkelen van een team van ± 25 medewerkers • Rapporteren aan de Operations Director

De perfecte match: • Bachelor of master werk- en denkniveau in een technische richting • Min. 5 jaar ervaring 
in een grote productieomgeving • Mee met de laatste evoluties op het vlak van onderhoud (TPM, OEE, …) 
• Peoplemanager en teamplayer met sterke communicatieskills • Communicatief sterk in zowel het Nederlands 
als het Engels, kennis van het Frans of Duits is een pluspunt

TEAMLEIDER ONDERHOUD
Ploegspeler met grote verantwoordelijkheidszin
De uitdaging: • Instaan voor de coördinatie van het correctieve onderhoud en dit samen met het team uitvoeren 
• Storingen aan machines analyseren en oplossen • Zorgen voor een vlotte communicatie en samenwerking 
met andere ploegen en afdelingen • Een overzicht houden op alle interventies en ze correct rapporteren • Een 
team van enkele storings- en onderhoudstechniekers coachen en ontwikkelen • Advies verlenen met het oog op 
mogelijke verbeteringen aan bestaande machines en installaties • Rapporteren aan de Maintenance Manager

De perfecte match: • Bachelor werk- en denkniveau in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring 
• Min. 5 jaar ervaring in een grote productieomgeving • Brede praktische kennis (elektrisch, mechanisch, 
hydraulisch, pneumatisch, …) • Ploegspeler die mensen weet te enthousiasmeren • Praktisch aangelegd en 
bereid om ook zelf de handen uit de mouwen te steken • Communicatief sterk in zowel het Nederlands als het 
Engels • Bereid om in 2 ploegen te werken (ochtend / middag)

Aanbod voor beide functies: • Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid • Je komt terecht in een 
sterk en innovatief bedrijf met uitgebreide expertise en knowhow • Aantrekkelijk renumeratiepakket inclusief 
extralegale voordelen 

De kennismaking
ANL Packaging in Wellen ontwikkelt en produceert 
gethermoformeerde kunststofverpakkingen op maat, 
zowel voor de food- als de non-foodsector. Met 
productiesites in België, Frankrijk en Polen geniet het 
bedrijf een vooraanstaande positie op de Europese 
verpakkingsmarkt. Hiertoe wordt gebruik gemaakt 
van de modernste technologie op gebied van extrusie, 
thermoforming en recycling. In functie van hun 
groeistrategie werd er recentelijk volop geïnvesteerd in 
de uitbreiding van het machinepark. Bij ANL Packaging 
werken vandaag ruim 400 medewerkers. Voor de vestiging 
in Wellen zijn we voor hen op zoek naar:

 www.anlpackaging.com

Meer info? Contacteer Philippe Nelissen op  011 30 35 00                    www.motmansenpartners.be 

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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

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

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

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

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

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

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

 www.ebts.eu

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

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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO



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:

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Sales Engineer 
Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Uitbouwen en opvolgen van de bestaande industriële klantenportefeuille
2. Analyseren van de markt, prospecteren en bezoeken van potentiële klanten
3. Onderhouden van contacten met technische studiebureaus
4. Bespreken van de behoeften, opstellen van offertes en afsluiten van de orders 
5. Samenwerken met interne collega’s, projectmanagers en COO en rapporteren aan de Managing Director 

Technische Ba/Ma met 
ervaring in industriële 

elektriciteit

Commerciële 
B2B-ervaring 

Resultaat-
gericht

Relatie-
bouwer

Ambitieus
Oplossings-

gericht
Enthousiast

EPA NV is een dynamische en innovatieve kmo die zich 
specialiseert in het koppelen van industriële verbruikers 
en decentrale productie op het elektrisch distributienet. 
Hierbij ligt de focus op middenspanningsinstallaties in al 
zijn facetten.  EPA werkt uitsluitend business-to-business 
en onder het motto ‘we walk the talk’ worden de industriële 
klanten begeleid bij het definiëren van hun elektrische 
energievoorzieningen. Tot haar omvangrijke klanten-
netwerk in Limburg, Antwerpen en Brabant behoren 
opdrachtgevers uit o.m. de automotive en voedingssector, 
staal- en glasfabrikanten, farmaceutische en scheikundige 
bedrijven, ziekenhuizen, winkelcomplexen, en bouw-
bedrijven. EPA is een kennisgeoriënteerde contractor die 
dankzij een professionele organisatiestructuur met ruimte 
voor onderzoeks- en uitvoeringsprojecten, kwaliteitsvolle 
oplossingen aanbiedt.

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

Oudsbergen

40 medewerkers

Omzet 6 milj

www.epa-nv.com

Wat heeft EPA NV u concreet te bieden?

Open en 
snelle 
communicatie 

Ondernemend 
team  

Bijscholing 
nieuwste 
technologieën

Boeiende
projecten

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Peter Vleeschouwers op +32 479 29 74 75  tijdens de kantooruren 
en ´s avonds tussen 19 en 20 u. of op zondag tussen 18 en 20 u.

Wegens focus op groei en verdere professionalisering zijn wij op zoek naar een gemotiveerde:

Aantrekkelijk 
salarispakket 
met firmawagen

Grondige kennis 
elekriciteit/electrotechniek Netwerken

Opel Geurts te Genk,
officiële verdeler en service-punt 
van Opel personenwagens en 
bedrijfswagens 

werft aan voor haar verkoops-afdeling nieuwe en twee-
dehandswagens met onmiddellijke indiensttreding :

Sales Advisor
Als verkoops-adviseur bent u het visitekaartje van het 
bedrijf. U bent hét aanspreekpunt voor de relaties als 
het gaat om de aanschaf van een nieuwe Opel en hebt 
een frisse kijk op optimale dienstverlening. 
Beschikt  u over een klantgerichte instelling , een 
representatieve uitstraling ,  aantoonbare ervaring in 
de autobranche en bent U bereid tot het volgen van de 
nodige opleidingen, dan ontvangen we graag Uw CV 
per email  aan directie@geurts-genk.be  .
Wij bieden u een  voltijds vast contract in een prettige 
familiale werkomgeving. , met representatieve loon-
voorwaarden en  bedrijfswagen. 

Garage René Geurts BVBA | Meeënweg 29 ( Westerring )
3600 Genk | www.geurts-opel.be

officiële verdeler en service-punt 

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!



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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

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

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

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

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

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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

BEDRIJFSLEIDER  
Mid-career potential met technische background 

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

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

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

PRODUCTIEMANAGER

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

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



Limburg staat voor grote uitdagingen en daar hebben we jou bij 
nodig. Het coronavirus, de  toenemende digitalisering, de impact 
van onze economie op het klimaat, de toenemende diversiteit en 
globalisering zorgen voor een nieuwe economische sense of urgency.

Bij POM Limburg kan jij het verschil maken.

Word jij
één van onze
economische
versnellers?

Dossierbeheerder Europese 
projecten/Administratief 
medewerker
(m/v – voltijds – Corda Campus Hasselt)
Ter ondersteuning van onze experten in verschillende speerpuntsectoren 
zoeken we een projectcoördinator met diverse talenten. Als cruciale 
schakel in projecten ben je goed met cijfers en werk je nauwgezet 
en planmatig. De  volledige administratieve ondersteuning van een 
project van a tot z leggen we dan ook graag in jouw handen. Naast een 
bachelordiploma (of gelijkwaardig door ervaring) ontbreekt het jou niet 
aan communicatieve en organisatorische vaardigheden. 

Junior projectmanager
(m/v – voltijds – Corda Campus Hasselt)
Je ondersteunt de projectmanager in de interne en externe coördinatie 
van projecten. Hierbij hoort onder meer het bewaken van de kwaliteit, 
timing en kostprijs van de  projectuitvoering en een heldere rapportering. 
Je krijgt de kans om nieuwe ideeën en samenwerkingen te initiëren en 
na verloop van tijd word je zelf verantwoordelijk voor diverse (deel-)
aspecten van bepaalde projecten. Je hebt niet alleen een masterdiploma 
op zak, maar blinkt ook uit in plannen, opvolgen en resultaten behalen. 
Een eerste werkervaring is een plus. 

Projectmanager creatieve 
economie
(m/v – voltijds – contract van onbepaalde duur –  
Corda Campus Hasselt)
Door het initiëren en implementeren van innovatieve en slagkrachtige 
projecten versnel je samen met de partnerorganisaties niet enkel de 
creatieve sector in Limburg, maar stimuleer je ook het gedachtegoed 
van ‘design thinking’ binnen andere sectoren. De projecten zijn gericht 
op innovatie en sensibilisering voor de Limburgse economie. Naast 
een masterdiploma (of gelijkwaardig door ervaring) blink je uit in 
projectorganisatie en weet je opportuniteiten om te zetten in concrete 
acties. 

Draag jij graag bij aan de verdere economische ontwikkeling van 
de provincie Limburg? Schrikt een functie met veel autonomie, 
afwisseling en impact op de regio jou niet af? Dan ben jij de persoon 
die we zoeken!

Ga naar www.pomlimburg.be/jobs voor meer 
informatie over deze vacatures. Solliciteren 
kan tot en met 6 september 2020.

Het kunstwerk bovenaan deze pagina is van Johan 
Bruninx. Met restmaterialen uit de autoproductie 
van Ford creëerde hij een vogel, die als een fenix 
oprijst op de terril van het Limburgse mijnverleden.

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



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

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.



100 medewerkersOudsbergen  

1. Op basis van een juiste diagnose herstellings- en onderhoudswerken uitvoeren aan vrachtwagens, 
bestelwagens en machines voor wegenbouw 

2. Plannen van onderhoud en herstellingen
3. Tijdig bestellen van onderdelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden
4. Beheren van de keuringen van rollend materieel en hijsmiddelen
5. Samenwerken met een onderhoudsteam van 4 collega’s en dit team verder uitbouwen

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Jo Frantzen op 089 30 55 05 of 0477 42 58 80 tijdens de  
kantooruren en op weekdagen tussen 19 en 20.00 u of op  
zaterdag tussen 11 en 13.00 u.

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

Aanwerving  exclusief 
begeleid door 

30 mio 

Competitief 
salarispakket 

Technisch 
uitdagende 
functie

1963

Korte 
communicatielijnen
in collegiale sfeer 

Gezond en 
ambitieus 
familiebedrijf

Hoogmartens is een gekend familiebedrijf en al meer dan 55 jaar gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud 
van weginfrastructuur. Dit gebeurt niet alleen in opdracht van overheden, maar ook voor de industrie, logistiek, 
petrochemie en retail. Het hart van Hoogmartens zijn haar toegewijde medewerkers. Dankzij hun ervaring en 
knowhow leveren we elke keer opnieuw topkwaliteit. Als allround wegenbouwer wil Hoogmartens deze troeven 
aanvullen met technologische vernieuwingen, een modern machinepark en uitbreidingen naar Nederland en 
Walllonië. Daarom zijn we op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste:  

www.hoogmartens.be

Onderhoudsmecanicien
    Functie en verantwoordelijkheden

    Wat heeft Hoogmartens u concreet te bieden?

    Gewenste kwalificaties

DOORGROEIMOGELIJKHEDEN TOT HOOFD ONDERHOUD

BA/A2 elektromechanica/
automechanica of 

gelijkwaardig

Basiskennis elektronica, 
mechanica, hydraulica, 

pneumatica

Ervaring als technieker voor 
wagenpark, machine- of 

(wegen)bouw, ... Organisa-
torisch 
sterk

Leergierig Hands-on

Autobussen De Morgenstond is op zoek naar buschauffeurs:

VOLTIJDSE TEWERKSTELLING GEREGELD VERVOER
u staat in voor het veilig vervoer van personen in opdracht van De Lijn

DEELTIJDSE TEWERKSTELLING BIJZONDER GEREGELD VERVOER
u staat in voor het veilig vervoer van de kinderen van en naar school ’s morgens en ’s avonds

Job ook mogelijk als bijverdienste voor gepensioneerde en mogelijkheid voor bus aan huis

Uw profiel:
· Geldig rijbewijs D
· Stipt, zelfstandig en nauwkeuring kunnen werken
· Klantvriendelijk

Wij bieden:
· Een afwisselende job in een
stabiele werkomgeving
· Correcte verloning volgens cao

Interesse: Stuur uw CV naar de.morgenstond@telenet.be of bel tijdens kantooruren voor verdere 
info : 012/746539. Personen die in het verleden reeds gesolliciteerd hebben komen ook opnieuw in 
aanmerking. Gelieve opnieuw uw CV door te sturen of te bellen.

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

experts in personeelsscreening

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


