
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  

1. BLIJF OPTIMISTISCH
2020 moet door corona een van de moeilijkste jaren 
van Bourlon als ondernemer zijn. Zijn bedrijf haalt 
zowat de helft van de inkomsten uit events, en meer 
bepaald pretparken en massamusicals. Activiteiten 
die door corona als eerste de deuren moesten sluiten 
en pas bij de laatste (en met mondjesmaat) opnieuw 
open gaan. Toch weigert Bourlon al die tijd te doem-
denken over corona. Enerzijds omdat hij er bij werk-
nemers de moed wil inhouden, anderzijds omdat er 
in crisissen ook altijd kansen zitten vervat. ‘Wie dezer 
dagen Pippi Langkous wil uitzenden, mag me altijd 
bellen’, zo zei hij al lachend in een recent interview.

2. DEDICATION
Bourlon behaalde indertijd een diploma wijsbegeer-
te en begon in de jaren tachtig zijn carrière bij de 
toenmalige BRT. Maar er bleek een volbloed onder-
nemer in hem te schuilen toen hij samen met onder 
meer spitsbroer Gert Verhulst hun bedrijf Studio 100 
oprichtte.
Dat bedrijf ging uiteindelijk internationaal, en hoe: van  
coproducties in Duitsland, contracten met produc-
tiebedrijven in China tot internationale overnames. 

Maar dat engagement uit zich ook privé. Een bekend 
voorbeeld daarvan is zijn deelname aan de tv-quiz 
De Slimste Mens ter Wereld, waar hij als niet-quizzer 
de eindfinale bereikte. Dit door enerzijds goed het 
regelement/puntenverdeling te bestuderen en daar-
naast ellenlange lijsten met weetjes te memoriseren.

3. DURF TE FALEN
Zijn bedrijf is een internationaal succes, al lukte niet 
alles. Ooit gehoord van WIR3, de Duitse K3 van Stu-
dio 100? Ze verkochten 30.000 cd’s, een peulenschil 
in vergelijking met de ruim 5 miljoen die ‘onze’ K3 in 
België en Nederland over de toonbank deden gaan. 
Ook de Studio100-Flandria-rondvaarten bleken inder-
tijd geen succes. Maar het succes dat ondernemen 
meebrengt, was die paar mislukkingen, volgens Bour-
lon, meer dan waard. “Succes is geen wiskunde. De 
formule die je altijd en overal door het dak doet gaan, 
bestaat niet”, stelt hij zelf. 

4. GEEF VERTROUWEN
Grootschalige boekhoudfraude bij Studio 100, ge-
pleegd door een naaste en goede collega, deden 
hem twijfelen over de wijze waarop hij zijn bedrijf run-

de. Maar uiteindelijk veranderde het niet zoveel aan 
zijn omgang met collega’s.  “We zullen altijd vrijheid 
en vertrouwen blijven geven”, zo luidt zijn voornemen. 
‘We willen een cocon bieden  voor creatieve mensen, 
waarin ze de kans krijgen om verantwoordelijkheid te 
nemen en open te bloeien.’ 

5. BLIJF TOEGANKELIJK 
(EN IN BEWEGING)
Als grote chef van een internationaal media- 
imperium is Bourlon een best toegankelijk iemand. 
Tijdens het vissen zou een man hem op een ochtend 
ooit hebben aangesproken dat – hoewel hij toegaf 
dat de gelijkenis treffend was - hij nooit de echte Hans 
Bourlon kon zijn. ‘Want de echte Hans Bourlon, die 
vist niet op zondagvoormiddag. Die bruncht dan op 
zijn kasteeldomein. En heeft een butler’, vond de man.
Nu ja, de echte Hans Bourlon komt met de fiets naar 
zijn werk, al is hij de laatste tijd ook meer en meer 
een wandelaar geworden. En die echte Hans Bourlon 
gaat met collega’s in het stoombad en is peter van 
een vluchteling. Van alle markten thuis dus.

William Visterin

TOPMAN ZONDER BUTLER

5 carrièrelessen van 
Hans Bourlon

Met zijn pretparken en musicals zit Studio 100-topman Hans Bourlon in coronatijden nu net in 
de hoek waar de klappen vallen. Maar hij blijft vertrouwen uitstralen. Allemaal goed en wel, 
maar wat kan jij leren van Hans Bourlon?

“Succes is
geen wiskunde.

De formule die je 
altijd en overal door 
het dak doet gaan, 

bestaat niet.”



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:  

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

• 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

Technisch tekenaar (ref. 8028)

Assistent Manager (ref. 8029)
met technische affi  niteit

Taken: Na de verkoop van een project neem jij het dossier in handen en 
doe je de nodige opvolging hiervoor. Je kan de projecten uittekenen
in 3D en 2D. Je geeft de orders door aan de productie en volgt dit 
op. Je doet de nodige voorbereidingen en controles om dit alles vlot
en nauwkeurig te laten verlopen. Indien je dit wenst kan je de nodige 
opmetingen ter plaatse doen. Je rapporteert aan de projectleider.

Profi el: Je hebt een sterk technisch inzicht en bent daarenboven erg 
nauwkeurig. Je bent bereid heel wat bij te leren over de gebruikte 
tekenpakketten, bij voorkeur heb je kennis van een tekenpakket. 
Daarnaast ben je ambitieus en wil je mee groeien met alitec.

Taken: Je gaat de zaakvoerder en zijn medewerkers administratief gaan 
ondersteunen. Je maakt off ertes op en doet de nodige voorbereidingen
voor de projecten. Je houdt ervan om je collega’s te ondersteunen en kan 
hiervoor wat technische kennis aanwenden.

Profi el: De woorden communicatief, dynamisch en leergierig zijn op jouw 
lijf geschreven. Je bent daarenboven erg nauwkeurig en administratief 
sterk. Een stevige portie technisch inzicht is ook mooi meegenomen.

Aanbod voor beide jobs: alitec is een groeiend bedrijf én een expert in zijn 
vakgebied. Ze bieden jou de nodige ondersteuning en interne opleiding
om te groeien in je functie. Ze bieden een competitief loonpakket, de toff e 
collega’s krijg je er bovenop.

Interesse? kato@aanwervingshuis.be
056 225 880 | Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk
Deze functies worden exclusief behandeld
door Aanwervingshuis.

Onze klant alitec is een ambitieus bedrijf uit 
Komen, die als ontwerper, producent en plaatser 
in staat is elke vorm van aluminiumbekleding 
op maat uit te voeren. Hun specialiteit is 
gevelbekleding, maar ook muurafdekkappen, 
lamellenwanden, polycarbonaatwanden, etc. 
hebben geen geheimen voor alitec. De grootste 
sterkte van alitec is hun oog voor detail, daar zit 
net het succes van een bouwproject in. Om hun 
groei verder te ondersteunen, zijn zij op zoek naar 
versterking (m/v):

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



Cultuurcentrum Staf Versluys in Bredene wil zich 
profileren als seminarie- en congreslocatie en richt 
zich tot de grote bedrijven voor het ter beschikking 
stellen van zalen. 

Om de toekomstige visie en het strategisch beleid verder te ontwikkelen,  
gaat het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene over tot de aanstelling van een

Strategisch en commercieel directeur

Solliciteren?
Bezorg ons je kandidatuur met cv en motivatiebrief en kopie diploma uiterlijk op 28 september 2020
via https://www.ascento.be/vacature/directeur en overtuig ons dat jij de persoon bent die we zoeken!

Daar vind je ook de volledige infobrochure terug met alle nuttige inlichtingen over deze vacature.

Functie
Je hoofddoel als strategisch en commercieel 
directeur is om samen met het directiecomité 
een strategisch beleid en toekomstvisie te 
ontwikkelen en te implementeren. Je houdt 
daarbij rekening met de actuele tendenzen in de 
wereld van kunst, cultuur en MICE.

Taken
- coördinatie en leiding van het team
- samenwerkingsinitiatieven met bedrijven
- cultuurprogrammatie
- infrastructuur
- budgetopvolging
- communicatie en promotie

Profiel
Een creatieve leider die medewerkers kan 
motiveren, inspireren, stimuleren en richting 
geven, dat is wat we zoeken.
Als ware cultuurfanaat combineer jij 
commercieel talent met leiderschapsskills en 
de nodige credibiliteit in de cultuurwereld. Je 
kan rekenen op een bestaand netwerk en kan 
dat op een natuurlijke manier uitbreiden.

Verder
- schrikken avond- en weekendwerk je niet af
- ben je proactief, flexibel, creatief en 

innoverend
- kan je conceptueel denken en een 

langetermijnvisie uittekenen en op 
inspirerende wijze overbrengen naar je 
medewerkers

- heb je zicht op een gezond financieel beheer 
en kan je goed plannen en organiseren

Je beschikt over een masterdiploma, een 
diploma van het universitair onderwijs of het 
hoger onderwijs van twee cycli of daarmee 
gelijkgesteld en vult dit aan met minimaal vijf 
jaar professionele leidinggevende ervaring 
binnen de culturele sector.

Aanbod
Voor deze uitdagende mandaatfunctie van 
vier jaar (verlengbaar) voorzien we een mooi 
salarispakket met een brutojaarsalaris van 
minimum (A1a, 5 jaar anciënniteit) 41.871,05 
euro en maximum (A3a, 24 jaar anciënniteit) 
66.941,45 euro. 
Dit wordt aangevuld met extralegale voordelen 
waaronder een bedrijfswagen, laptop, gsm en 
een aantrekkelijke verlofregeling.

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.

SOUBRY nv, gevestigd in ROESELARE, is Belgisch markt-
leider in droge pasta en een voornaam producent van bloem 
en griesmeel. In het kader van een vernieuwde organisatie 
wensen wij het technisch kader te versterken met een (m/v)

Maintenance Manager
people manager met brede technische knowhow (ref. 62 634x)

De uitdaging: als manager van de volledige technische dienst zal je instaan voor: • de coördinatie 
van de technische interventies (preventief/curatief) • de werkopvolging van een 15-tal eigen technici 
+ diverse externe technici • de aansturing van 2 werkvoorbereiders en 6 technische bedienden
• het beheer van wisselstukken en technische aankoop • de supervisie over de crash interventies
• structurele optimalisatieprojecten • opvolging KPI’s (SAP). Je rapporteert aan de directie.

Profi el: • ingenieur elektromechanica of gelijkwaardig • brede industriële ervaring in productie-
omgeving (24/24 – 7/7) • proactief organisator en motiverende people manager.

Aanbod: • een brede functie met een grote operationele betrokkenheid • een solide, middelgrote 
familiale onderneming • continue investeringen in een performant machinepark • een stimulerend 
en marktconform salarispakket + bedrijfswagen.

Voor andere technische functies bezoek www.soubry.be/vacatures

Perfect match?
Aanwerving exclusief begeleid door onze professionele HR-partner.

Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
 offi ce@verdonckbv.be   056 53 11 80 • www.verdonckbv.be

Op zoek naar een boeiende en uitdagende functie 
binnen een organisatie in volle beweging?  

Wij zijn op zoek naar een facility manager. 
Neem een kijkje op: 

https://www.agsoknokke-heist.be/vacatures

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

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK?

Goesting in een 
topjob op de baan? 

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

CHECK:

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK?

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

Projectleider (ref. 8277)

Oost- en West-Vlaanderen

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

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

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

NAUWKEURIG | COMMUNICATIEF | ONDERNEMEND 
GEDREVEN | VERANTWOORDELIJK

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

G
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Ben jij een gedreven verzorgende en spring je graag in bij mensen die om allerlei 
redenen hulp nodig hebben in het dagelijks leven? Dan ben je misschien de 
persoon die we zoeken!

VERZORGENDEN in de THUISZORG (m/v/x)
Jij:
• verzorgt zorgbehoevende mensen thuis.
• doet huishoudelijke taken zoals koken, wassen, strijken, poetsen, boodschappen
• beschikt over een diploma als verzorgende

Wij bieden: 
• Een afwisselende job in een enthousiast team
• Een voltijds contract van bepaalde duur (38u/week) (deeltijds is bespreekbaar) 
• Een correct verloningspakket

Interesse: meer info vind je op www.welzijnskoepelwb.be 

Werken in regio Mechelen en internationaal

Een aantrekkelijk salarispakket met tal van extralegale voordelen 
en een bedrijfswagen

Green Production Systems is een Mechelse KMO die internationaal 
hoogtechnologische oplossingen aanbiedt voor sla en kruidenteelt op water. Voor 
onze internationale klanten bieden we installaties op maat aan. Je komt terecht 
in een KMO in volle ontwikkeling waarbij je een belangrijke rol kan spelen in de 
verdere groei van het bedrijf.

ELEKTRICIEN
Elektrische kasten ontwerpen, bouwen, onderhouden en herstellen. Elektrische 
schema’s en plannen opstellen. Installeren van motoren, elektrische kasten en 
kabels op de werf. Na verloop van tijd PLC’s mee helpen programmeren. Je krijgt 
je eigen professionele werkkoffer. Je bent bereid om te reizen.

ARBEIDER MACHINEBOUW
Oplossingen bedenken en uitvoeren om machines te verbeteren. Ontwikkelen, 
bouwen en installeren van nieuwe stukken van machines. Ervaring hebben in 
machinebouw. Kunnen lassen, frezen, draaien. Eigen prototypes ontwerpen.
Je krijgt je eigen professionele werkkoffer.

TEAMLEADER
Verantwoordelijk voor projecten in binnen-en buitenland. Een technische 
installatieploeg aansturen. Geen schrik om zelf mee te werken aan het 
onderhoud, herstellingen, verbetering, en vernieuwingen. Een goed technisch 
inzicht combineren met leidinggevende capaciteiten. 3 tot 5 jaar ervaring met de 
implementatie van technische / mechanische systemen. Voldoende kennis van het 
Engels. Je bent bereid om te reizen

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

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!

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



Meer info? Contacteer Hanne Hooyberghs 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 sinds 1919 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 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. Op de site 
in Pelt werken 240 medewerkers, 
verdeeld over de productiehallen en 
het distributiecentrum. Om mee de 
schouders te zetten onder de verdere 
groei en professionalisering van de 
productieafdelingen, zijn wij voor hen 
op zoek naar een:
 www.brabantia.com

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

OPERATIONS MANAGER
Motiverende peoplemanager met ervaring in de kunststofverwerkende industrie
De uitdaging: • Verantwoordelijk voor de geplande productie in de metaal-, assemblage- en 
kunststofafdeling • Coördineren en bewaken van de operationele voortgang van de productie: 
werkplanning sturen, prioriteiten bepalen, toezien op naleving van werkvoorschriften, … • Aansturen 
en motiveren van supervisors en shiftleaders die op hun beurt verantwoordelijk zijn voor een 150-tal 
operatoren • Instaan voor een continue verbetering van e�  ciëntie • Bewaken van de kwaliteitsnormen, 
de leveringsbetrouwbaarheid en de budgetten • Opstellen van investeringsplannen in functie van het 
verbeteren van de beschikbaarheid en performantie van machines en installaties • Opstellen van een 
budget en jaaractieplan en deze vertalen naar concrete KPI’s voor elke afdeling • Sleutelrol vervullen in 
procesoptimalisatie en implementatie van werkprocessen en verbeteringen in het kader van continuous 
improvement • Rapporteren aan de plantmanager

De perfecte match: • Master denk- en werkniveau en enkele jaren ervaring in een leidinggevende rol in 
een productieomgeving • Ervaring in de kunststofverwerkende industrie is een must: met jouw expertise 
til je de organisatie naar een hoger niveau • Inspirerende, coachende en hands-on leidinggevende 
• Ervaring met operational excellence en lean manufacturing • Dynamisch en proactief met een analytisch 
denkvermogen • Sterk resultaat- en klantgericht, probleemoplossend, fl exibel en stressbestendig • Goede 
communicatieve vaardigheden in het Nederlands en het Engels

Het aanbod: • Internationale organisatie waar ondernemingszin, initiatief en creativiteit sterk gewaar-
deerd worden • Familiebedrijf met een open, eerlijke en directe bedrijfscultuur met aandacht voor de 
funfactor • Functie met een grote verantwoordelijkheid en de ruimte om echt impact te genereren • Lid 
van dynamisch en ambitieus managementteam met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling • Aantrekkelijk 
salarispakket inclusief extralegale voordelen en fi rmawagen

PRODUCT ENGINEER 
Projectleider en ontwikkelaar met zin voor creatieve oplossingen en innovaties

De uitdaging: • Nieuwe concepten en producten ontwikkelen, samen met je R&D-collega’s 
• Nieuwe ontwerpen en 3D-modellen uitwerken • Als projecteigenaar prioriteiten stellen, 
de planning en werkverdeling maken en het projectteam opvolgen om resultaten te kunnen 
garanderen binnen budget en timing • Het aanspreekpunt zijn voor jouw projecten en hiervoor 
frequent overleggen met medewerkers en afdelingen binnen de organisatie 
• Proactief op zoek gaan naar creatieve oplossingen en innovaties • Up-to-date blijven van 
innovatieve materialen en technieken in de markt • Rechtstreeks rapporteren aan de Manager 
Production, Supply chain and R&D

De perfecte match: • Ingenieursdiploma en een 5-tal jaar ervaring in een gelijkaardige, 
praktische functie binnen een technische omgeving (machinebouw, staalbouw…) • Ervaring 
met SolidWorks of andere 3D-tekenprogramma’s • Het overzicht kunnen bewaren én 
operationeel kunnen schakelen • Sociaal en communicatief sterk, in het Nederlands en Engels 
• Doelgericht en accuraat, maar ook creatief in het bedenken van innovatieve oplossingen

Het aanbod: • Een boeiende functie in een fi nancieel gezond, stabiel en groeiend bedrijf 
• Verantwoordelijkheid en autonomie binnen een open cultuur met korte communicatielijnen 
• Een degelijk salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen • Een goede work-life 
balance in een fi levrije omgeving • Een HR-beleid gericht op je persoonlijke groei binnen je job 

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

De kennismaking
Veldeman Structure Solutions, 
gevestigd in Bree, is een internationaal 
georiënteerd bedrijf dat zich met 
meer dan 100 gemotiveerde 
medewerkers specialiseert in het 
ontwerpen, produceren, verhuren 
en verkopen van hoogkwalitatieve 
tent- en halconstructies voor bedrijfs- 
en privéfeesten, opendeurdagen, 
sport- en culturele manifestaties, 
beurzen, tentoonstellingen, logistieke 
toepassingen, stockageruimten, 
sporthallen en zelfs militaire 
toepassingen. Met eigen vestigingen in 
Noord- en Zuid-Amerika en wereldwijd 
agentschappen en partnerships is 
Veldeman Structure Solutions vandaag 
uitgegroeid tot een wereldspeler. 
Het succes schuilt in een intensieve 
klantgerichtheid, fl exibiliteit en continu 
streven naar productverbetering in 
design en technologie. Momenteel 
zoekt het bedrijf een:
 www.veldemangroup.com

De kennismaking
Houbrechts Bouwmarkt is als Alkens 
familiebedrijf een gevestigde waarde 
voor zowel professionals als doe-
het-zelvers die op zoek zijn naar 
dak- of gevelbekleding, materialen voor 
binnen- of buitenafwerking, carports, 
terrasoverkappingen, veranda’s, 
tuinhuizen, poolhouses of aanverwante.
Het bedrijf heeft een historiek van 
meer dan 50 jaar. Vandaag beschikt 
Houbrechts Bouwmarkt over meer 
dan 12.000 m² aan showroom 
en magazijnen, inclusief knip- en 
plooibanken en een lakinstallatie. 
De unieke showroom met verschillende 
opstellingen biedt de klant een concreet 
idee van de mogelijkheden. 

Houbrechts Bouwmarkt heeft 
een unieke opportuniteit voor een 
dynamische professional die zijn 
interesse in de bouw wil benutten in een 
adviserende binnendienstfunctie.

 www.houbrechts-bouw.be

TOONZAALADVISEUR BOUWMARKT
Met een passie voor bouw en klantenadvies

De uitdaging: • Samen met je collega’s zorgen voor een professionele ontvangst van de klan-
ten en hen adviseren op een warme, deskundige en vlotte manier • Vanuit jouw productkennis 
en a�  niteit met de praktische toepassing klanten begeleiden bij de realisatie van hun project 
• Vragen van klanten beantwoorden en vanuit Briljant zorgen voor een correcte o« erte • Vanuit 
jouw ervaringen in de showroom meewerken aan het up-to-date houden van het producten-
gamma • Innovatieve materialen en technieken op de markt opvolgen • Nauw samenwerken 
met de familiale eigenaren aan wie je ook rechtstreeks rapporteert

De perfecte match: • Allrounder met een sterke interesse in alles wat met bouwtoepassingen 
te maken heeft • Een degelijk praktisch denkniveau • Passie voor een adviserende functie en 
tevreden klanten • Vlot met digitale toepassingen (o« ertes worden gemaakt in Briljant) • Kennis 
van een tekenprogramma of bereid hier een opleiding voor te volgen • Communicatief sterk 
• Bereid om op zaterdagvoormiddag te werken (de toonzaal is geopend tot ‘s middags)

Het aanbod: • Boeiende functie in een fi nancieel stabiel en groeiend familiebedrijf met een 
open cultuur en korte communicatielijnen • Mooie werkomgeving waar de klant zijn toekomstige 
project kan zien en voelen • Zeer degelijk salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Julie Oris 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.



SALES EXECUTIVE
RELATIEBEHEER BELGISCHE MARKT (ref. 120105)

DE UITDAGING: Na een grondige introductie zal je een uitgebreid netwerk van professionele 
klanten beheren: dagelijkse klantenbezoeken • productinformatie en -training • toonzaaladvies 
• interne opleidingen: confi gurator, assortiment en prijslijst • klantensupport • beurzen.
Je rapporteert aan de Sales Manager België.

PROFIEL: • bachelor met commerciële spirit • sterke feeling voor interieur en vormgeving
• vlotte beheersing van de Franse taal • autonoom en enthousiast in klantenrelaties.

AANBOD: • een zeer uitgebreide bestaande klantenkring • een dynamische bedrijfscultuur 
• een solide marktspeler met een toonaangevende reputatie • een aantrekkelijk producten-
gamma met talrijke commerciële opportuniteiten • stimulerend salaris + diverse voordelen + 
representatieve bedrijfswagen.

DETREMMERIE NV, gevestigd in BEVEREN-LEIE, is gekend als Belgische fabrikant van 
kwalitatief badkamermeubilair (70 werknemers). Dankzij originele ontwerpen in combinatie met 
aangepaste materialen en productiemethodes groeien wij constant en zoeken wij een (m/v):

INTERESSE?
Reageer via Verdonck Professional Partners 
offi  ce@verdonckbv.be, 056 53 11 80
of 059 26 76 57 • www.verdonckbv.be 

Intercommunale DDS
zoekt een

LANDMETER-EXPERT
           Meer info:

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

Lokaal bestuur Haaltert zoekt

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

Waag dan nu de sprong!

Teamcoördinator
Dienst Beheer & Onderhoud 

van de cluster Ruimte
Voltijds contract van onbepaalde duur

op B4-B5-niveau

Heb je interesse?
Solliciteer ten laatste op

15 september 2020

In elk van ons zit een Ludo. Dat gefrustreerde stemmetje dat knaagt 
aan je werkgeluk. Wordt je Ludo lastig van je loon? Check het Salariskompas 
op Jobat.be en kom te weten of hij gelijk heeft.

Mijne laatste opslag? Die was nog
in Belgische frank!

experts in personeelsscreening

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



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

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

Werken in regio Mechelen en internationaal

Een aantrekkelijk salarispakket met tal van extralegale voordelen 
en een bedrijfswagen

Green Production Systems is een Mechelse KMO die internationaal 
hoogtechnologische oplossingen aanbiedt voor sla en kruidenteelt op water. Voor 
onze internationale klanten bieden we installaties op maat aan. Je komt terecht 
in een KMO in volle ontwikkeling waarbij je een belangrijke rol kan spelen in de 
verdere groei van het bedrijf.

ELEKTRICIEN
Elektrische kasten ontwerpen, bouwen, onderhouden en herstellen. Elektrische 
schema’s en plannen opstellen. Installeren van motoren, elektrische kasten en 
kabels op de werf. Na verloop van tijd PLC’s mee helpen programmeren. Je krijgt 
je eigen professionele werkkoffer. Je bent bereid om te reizen.

ARBEIDER MACHINEBOUW
Oplossingen bedenken en uitvoeren om machines te verbeteren. Ontwikkelen, 
bouwen en installeren van nieuwe stukken van machines. Ervaring hebben in 
machinebouw. Kunnen lassen, frezen, draaien. Eigen prototypes ontwerpen.
Je krijgt je eigen professionele werkkoffer.

TEAMLEADER
Verantwoordelijk voor projecten in binnen-en buitenland. Een technische 
installatieploeg aansturen. Geen schrik om zelf mee te werken aan het 
onderhoud, herstellingen, verbetering, en vernieuwingen. Een goed technisch 
inzicht combineren met leidinggevende capaciteiten. 3 tot 5 jaar ervaring met de 
implementatie van technische / mechanische systemen. Voldoende kennis van het 
Engels. Je bent bereid om te reizen

is op zoek naar een

Werfcontroleur HVAC

Stafmedewerker
organisatieontwikkeling
(A1a - A3a)
Als stafmedewerker organisatieontwikkeling
ben je hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de
domeinen integrale kwaliteitszorg en
organisatiebeheersing. De volledige
functiebeschrijving vind je op www.putte.be bij
de vacature.

www.putte.be

Gemeente Putte is op zoek
naar een gedreven project-
en procesmanager met
visie. De voorwaarden voor
deze selectieprocedure vind
je op www.putte.be.

Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag  9
september 2020 (datum e-sollicitatie telt). Voor
bijkomende informatie kan u mailen naar

personeelsdienst@putte.be.



Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Account Manager Antwerpen • Limburg • Vlaams-Brabant & Brussel 

SCHIEDEL, dat deel uitmaakt van de wereldwijde  groep 
Standard Industries, is Europees marktleider in het ont-
wikkelen, produceren en verkopen van schoorsteen-
systemen, vnl. in roestvrij staal. Dankzij decennia lange 
ervaring en continue aandacht voor innovatie zijn de inox 
schoorstenen van Schiedel ‘state of the art’, zowel op 
technisch als esthetisch vlak. Bovendien zijn ze energie-
zuinig (en dus kostenbesparend) en dragen ze bij tot een 
gezondere leefomgeving. 

De schoorstenen kennen toepassingen in de residen tiële 
markt, zoals voor kachels in woningen of verluchting in 
appartementen, maar ook in de niet-residentiële markt 
(sportcomplexen, industriële constructies, gevangenis-
sen…). Onder het motto ‘spark’ of ‘vonk’ zet Schiedel 
toekomstige trends om in concrete bedrijfsinitiatieven 
die door medewerkers met passie worden vertaald. 

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

Wat heeft SCHIEDEL 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.

Technische 
product-
opleiding

Solide 
internationale 
groep

- EMPOWER 
- EVOLVE 
- CONNECT 
- INSPIRE 

Om de niet-residentiële markt verder uit te bouwen tot de top, zijn wij op zoek naar een: 

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. In kaart brengen van de markt en uitwerken van een salesplan (targets)  
2. Actief prospecteren bij studiebureaus, distributeurs/installateurs HVAC, fabrikanten stroomgeneratoren ...
3. Voorstellen en bespreken van offertes en afsluiten van contracten  
4. Opvolgen van marktontwikkelingen, marketingtools, beurzen, productkennis 
5. Samenwerken met calculator, salesteam (in België en andere vestigingen), rapporteren aan Sales Director Belux

Verkoop -
ervaring

Ervaring 
in HVAC

Ambitieus Verant-
woordelĳ k BetrokkenOnder-

nemend

www.schiedel.com

Houthalen

25 medewerkers

1947 State-of-
the-art-
product

Plan lezen

Volledig 
salaris-
pakket

Technisch 
inzicht

Kennis Frans 
voldoende

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Product marketing manager EMEA/APAC
Taken

Gewenste kwalifi caties

1. Beïnvloeden en uitvoeren van de productstrategie ter ondersteuning van de groei in productportfolio
2. Onderzoeken en verzamelen van behoeften, trends en evoluties in de verschillende markten en regio’s
3. Opvolgen van de bestaande productportfolio inzake strategische markt-fit, financiële gezondheid en omzet targets
4. Samenwerken met sales, R&D, projectmanagement, marketing & finance om succesvol producten in de markt te 

zetten
5. Ondersteunen van het marketingteam met het opzetten van de juiste communicatietools in lijn met de ‘PolyVision-

brand’

Ervaring met sales 
en/of product-

management is 
must

Technische interesse
Nieuwsgierig Zelfstarter AnalytischCommerciële

drive

POLYVISION CORPORATION, met hoofdkantoor in 
Atlanta, is wereldleider in de productie van dun 
geëmailleerd plaatstaal of CeramicSteel. De 
vestiging van POLYVISION in Genk is de centrale 
productieplant vanwaar geëxporteerd wordt naar 
meer dan 65 landen wereldwijd. Het eindproduct 
is uitzonderlijk duurzaam, brandveilig en 
onderhoudsvriendelijk. Daarom is het bruikbaar 
voor een brede waaier van toepassingen. Het 
geëmailleerde plaatstaal wordt verwerkt tot 
schrijfborden, communicatieproducten voor in de 
kantooromgeving of als wandbekleding op 
openbare plaatsen (verfraaiing van tunnels, 
metro’s, ziekenhuizen, ...)

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

www.polyvision.com

140 medewerkers

Genk

Wat heeft POLYVISION u concreet te bieden?

Flexibele 
werkregeling 
+ ADV

Competitief salaris 
incl. extralegale 
voordelen

Internationale
werkomgeving

CAD-
tekeningen 

begrijpen

Bereid 
tot (25%) 

reizen 

Ruimte 
voor 
innovatie

Moderne 
werkplek

35 miljoen euro omzet

1971

Voor PolyVision in Genk, zijn wij op zoek naar een ondernemende:

Smart
Tools

CAD, 
CRM

Life cycle
management

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.

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)

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!



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.

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.

  

Wat je van Tom Cruise 
kan leren voor jouw cv
Naam, adres, geboortedatum/plaats, rijbewijs en 
burgerlijke staat. Die elementen plaatsen we van oudsher 
helemaal bovenaan onze cv. “Compleet zinloos”, vindt 
loopbaanbegeleider Michel Piedfort.

“Je kan je afvragen of die persoonlij-
ke informatie wel de allerbelangrijk-
ste informatie van je curriculum vitae 
is”, stelt Michel Piedfort van Algida. 
“Een werkgever wil in het begin vooral
lezen wat jij als persoon te bieden 
hebt. En niet waar en wanneer je ge-
boren bent en of je in Brussel woont.”

TOM CRUISE
Piedfort vergelijkt het met Hollywood. 
“Als je Tom Cruise bent en je solliciteert 
voor een job, dan is het logisch dat je 
naam helemaal bovenaan komt.” Ook 
als je gaat solliciteren in een bedrijf 
waar de verantwoordelijke voor de 
selectie je persoonlijk kent, kan je je 
naam uitspelen. “Maar als niemand je 
daar kent, dan biedt je naam zo hoog 
op je cv geen enkele toegevoegde 
waarde.”
Een ander argument om die persoonlij-
ke info wat lager op de cv te plaatsen, 
is de befaamde zes seconden regel, 
naar de (beperkte) tijd die je cv zou 
krijgen. “Als je persoonlijke gegevens 
dan helemaal bovenaan staan, zijn er 
al drie seconden weg. Terwijl die gege-

vens geen aankoopmotief zijn voor een 
nieuwe werkgever”, stelt de loopbaan-
begeleider, die merkt dat er ook bij ook 
template cv’s, die vaak beginnen met 
persoonlijke info, verandering in begint 
te komen. “Kies daarom eerder voor 
een template cv waar je die persoon-
lijke gegevens zelf kunt verplaatsen.”
Is het voor recruiters zelf ook niet ge-
woon handig en overzichtelijk om 
een naam bovenaan te hebben?
“Je kunt in de header bijvoorbeeld wel 
cv + functie + naam/voornaam plaat-
sen”, nuanceert hij. “Het gaat vooral 
om al de andere gegevens zoals straat,
geboortedatum of geboorteplaats.”

(WiVi)

al 84 jaar
een straf
verhaaL
In 1936 opende garage Volvo Celis z’n deuren. Vandaag - 84 jaar 
en vele verhalen later - zijn we nog altijd even fier op onze Zweedse 
kwaliteitswagen.

We zoeken nieuwe collega’s voor Celis Sint-Truiden:

Autotechnieker
onderhoud en diagnose

Carrossier
 (de)montage en voorbereiding

Interesse? 
Mail je cv en sollicitatiebrief naar sint-truiden@celisgroep.be

www.celisgroep.be

Interesse? 
Mail je cv en sollicitatiebrief naar sint-truiden@celisgroep.be

www.celisgroep.be

- Deel je onze passie voor auto’s en ons vakmanschap?
- Wil je graag aan de slag in een warm en stabiel familiebedrijf? 
- Geniet je ervan om een oplossing te bedenken voor jouw klanten?

Schakel dan een versnelling hoger en versterk het team
van Volvo Celis Sint-Truiden.



Je voldoet aan de taalwetgeving en slaagt in de selectieproeven 
(taal van de proef: Nederlands). Enkel de kandidaten die aan de 
aanwervingsvoorwaarden voldoen, worden uitgenodigd voor deelname aan 
de selectieproeven.

Extralegale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, tussenkomst 
in openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering en voor de contractuele 
personeelsleden: 2de pensioenpijler. 

Bijkomende inlichtingen: personeel@sint-genesius-rode.be of  
02 609 86 65.

Interesse? Stuur je cv, motivatiebrief en een kopie van je diploma via brief 
of per mail ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen,  
Dorpsstraat 46 te 1640 Sint-Genesius-Rode en dit uiterlijk op 
21 september 2020 om 12 uur  
of via mail personeel@sint-genesius-rode.be.

1 HOOFDDESKUNDIGE 
TECHNISCHE ZAKEN
Voltijds • B1-B3 PROEFTIJD 9 MDN – statutair 
In het bezit zijn van een bachelordiploma of gelijkgesteld diploma. 
Min. bruto maandloon bij 0j anciënniteit: € 2.509,94 excl. haardgeld of 
standplaatstoelage.

Takenpakket: Algemene coördinatie van de dienst technische zaken, 
operationele leiding werklieden, beheer van het magazijn, onderhoud 
wegen en kerkhof, het containerpark, …

Profiel: Je straalt autoriteit uit, je bent voldoende assertief, je hebt 
een lange termijnvisie, je kan beleidsvoorbereidend werk doen, je hebt 
verantwoordelijkheidszin, respect voor timing en afspraken, je bent 
stressbestendig, je bent bereid om de nodige vormingen te volgen, je hebt 
een sterke bekommernis om je eigen en andermans veiligheid.

1 DESKUNDIGE PATRIMONIUM 
Voltijds • B1-B3 – contractueel
In het bezit zijn van een bachelordiploma of gelijkgesteld diploma. 
Min. bruto maandloon bij 0j anciënniteit: € 2.509,94 excl. haardgeld of 
standplaatstoelage.

Takenpakket: Uitvoeren van het patrimoniumbeleid, voeren van toezicht en 
controle op de uitgevoerde werken, opmaken van logboeken, opvolgen van 
defecten en problemen in de diverse gemeentelijke gebouwen, …

Profiel: Je hebt een grondige kennis van de wetgeving en 
reglementeringen inzake patrimoniumbeleid, je hebt kennis van de 
gebruikelijke informaticasystemen, je kan goed organiseren en coördineren, 
je hebt een correct taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk, je bent 
voldoende assertief, je kan een visie ontwikkelen je bent stressbestendig, …

1 DESKUNDIGE AANKOPEN 
Voltijds • B1-B3 • Contract van bepaalde duur - met optie 
onbepaalde duur
In het bezit zijn van een bachelordiploma of gelijkgesteld diploma. 
Min. bruto maandloon bij 0j anciënniteit: € 2.509,94 excl. haardgeld of 
standplaatstoelage.

Takenpakket: Het ondersteunen van de beleidsplanning van het 
lokaal bestuur inzake het aankoopbeleid. Je beheert o.a. de module 3P 
overheidsopdrachten, je bouwt mee een contractenbeheermodule uit 
en volgt dit op. Je optimaliseert het gebruik van raamovereenkomsten 
en groepsaankopen en onderhandelt met leveranciers inzake het 
aankoopbeleid. 

Profiel: Je hebt een bachelordiploma, bij voorkeur in een financiële 
richting. Je hebt kennis van de wetgeving rond overheidsopdrachten, 
het decreet lokaal bestuur en de BBC-regelgeving of je bent bereid je 
hierin bij te scholen. Je hebt schriftelijke en mondelinge vaardigheden. Je 
bent vlot in de sociale omgang, tactvol, discreet en je hebt respect voor 
het beroepsgeheim. Je hebt een grondige kennis van de gebruikelijke 
informaticasystemen. 

www.sint-genesius-rode.be

Het Lokaal Bestuur
SINT-GENESIUS-RODE
werft aan (m/v):

OCMW
ST-GENESIUS-RODE

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

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?


