
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  

Corona zal de situatie er niet beter op maken voor jongeren op de arbeids-
markt. En in vergelijking met de werkloosheidsgraad bij 25- tot 64-jarigen in 

Vlaanderen, is de jongerenwerkloosheid in onze regio al erg hoog. Het verschil 
tussen beide behoort tot de hoogste in Europa. 
Andere landen, die bijvoorbeeld een traditie van duaal leren hebben, kennen in 
verhouding meestal een lagere jongerenwerkloosheid. “Om de situatie bij ons te 
verbeteren, kan het dus een goed idee zijn om jongeren verder aan te sporen al 
werkervaring op te doen tijdens de schoolcarrière om op die manier hun jobkan-
sen te verhogen”, oppert Brecht Neyt van UGent.

KWART MEER KANS
Voorlopig is het, ook voor jongeren, roeien met de riemen die ze hebben. En 
tegelijk is het best een paradoxale situatie: zelfs voor startersjobs verwachten 

werkgevers dat de sollicitant al (relevante) werkervaring heeft. Dat is vaak ook de 
frustratie bij jongeren: er wordt in vacatures heel vaak naar ervaring gevraagd. 
Maar hoe kan je die hebben als je solliciteert voor een eerste job?
Nu blijkt uit een recent doctoraatsonderzoek van de UGent dat werkervaring tij-
dens je schoolcarrière je al goed helpt bij het sneller vinden van een 'echte' job. 
Want veel jongeren deden al tijdens hun schoolcarrière werkervaring op. En dit 
via een studentenjob, een schoolstage en ook bijvoorbeeld via duaal leren, waar-
bij ze hun studies en werk combineerden in het secundair onderwijs.  
Het onderzoek bevestigt dat jongeren die tijdens hun schoolcarrière werkervaring 
opdeden sneller een ‘echte’ job vonden nadat ze de schooldeuren dicht deden. 
Zo hadden jongeren die een studentenjob uitoefenden tot 24 procent meer kans 
om drie maanden na het verlaten van de school een job te vinden in vergelijking 
met hun collega-sollicitanten die nooit een studentenjob deden.   (WiVi)

DRIE VERKLARINGEN VOOR EEN SUCCESVOLLE START

Waarom een studentenjob goed 
is om een ‘echte’ job te vinden?

Jongeren die werkervaring hebben door een studentenjob, stage of duaal leren, vinden sneller 
een ‘echte’ job na het verlaten van de school. Hoe komt dat?

“Landen met 
een traditie van

duaal leren,
hebben meestal

een lagere jongeren- 
werkloosheid.”

VERKLARING 1: JE NETWERK

De verklaringen zijn divers. Jongeren die werkerva-
ring opdeden tijdens hun schoolcarrière hebben om 
te beginnen een groter professioneel netwerk. Zo zijn 
ze beter op de hoogte van eventuele jobkansen, en 
dit zowel binnen de onderneming waar ze de werk-
ervaring hebben opgedaan als erbuiten. Zo gebeurt 
het geregeld dat een jongere uiteindelijk ook een 
vast contact krijgt bij de werkgever waar hij of zij een 
studentenjob deed.

VERKLARING 2: JE PRODUCTIVITEIT

Al ziet Brecht Neyt van UGent, die het onderzoek 
voor zijn doctoraat uitvoerde, nog redenen. “Zo zorgt 
relevante werkervaring ervoor dat jongeren meteen 
productief kunnen zijn en op die manier meteen toe-
gevoegde waarde kunnen creëren voor hun werkge-
ver”, stelt Neyt. 
“Dit maakt hen aantrekkelijker om aan te werven in 
vergelijking met de jongeren zonder werkervaring.”

VERKLARING 3: JE SIGNAAL

Bij vrijwillige werkervaring zoals een studentenjob 
speelt, volgens hem, bovendien ook nog een derde 
verklaring. Werkgevers kunnen de werkervaring tij-
dens de schoolcarrière zien als een signaal dat de 
jongere gemotiveerd en ambitieus is, en dat hij of zij 
een goede werkattitude heeft. Aantonen dat je wil 
werken, begint nu eenmaal met een (extra) job als 
student.

William Visterin





www.mediahuis.be/jobs 

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

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

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

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

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

www.mediahuis.be/jobs 

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

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

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

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

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



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

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

Consulent Ondernemen / 
coördinatie The Box
afdeling ondernemen

Laat jij de bestaande 6 Boxen 
in 5 steden swingen en zet je 
graag jouw schouders onder het 
opstarten van nieuwe Boxen?

Breng jij dynamiek in de 
community van 300 Box-
ondernemers?

 Heb je zin om samen met lokale 
(ondernemers)organisaties 
initiatieven op te zetten?

 Ben je klantgericht en 
geeft het opbouwen van 
langetermijnrelaties met 
gemeenten jou energie?

Technisch adviseur /
architect
afdeling energie

Staat duurzaamheid hoog op 
jouw prioriteitenlijst en heb je 
interesse in de energieprestaties 
van particuliere woningen? 

 Wil je Limburgse huishoudens 
motiveren om hun CO2-uitstoot 
te reduceren?

 Ben je sterk in zowel individueel 
renovatieadvies als het opzetten 
en begeleiden van collectieve 
wijkrenovatieprojecten?

‘Wat aandacht krijgt, 
gaat groeien.’ 

Dat is met stip het 
belangrijkste uitgangspunt 
in de dienstverlening van 
Stebo.

We organiseren al vele jaren 
vernieuwende projecten 
en diensten op het vlak 
van samenlevingsopbouw, 
buurtontwikkeling, rationeel 
energiegebruik, wonen, werken 
en ondernemen. Vertrekken vanuit 
talenten en mogelijkheden van 
mensen, groepen en buurten is de 
kern van onze aanpak. We zorgen 
er mee voor dat het overheidsbeleid 
ook werkt voor iedereen.

Herken jij jezelf in een van deze omschrijvingen?
Kijk dan op www.stebo.be/vacatures voor de sollicitatieprocedure, 
het uitgebreide functieprofi el en het sollicitatieformulier.
Jouw kandidatuur (sollicitatieformulier en cv) moet ons bereiken
uiterlijk 21 september 2020 om 12.00u.

Om aan onze groei te voldoen, zijn we op zoek naar een (m/v)

WERFLEIDER
Uw opdracht :
U beheert verschillende bouwprojecten van individuele 
woningen • U werkt hiervoor nauw samen met onze interne 
diensten, alsook met sleutelfiguren uit de bouw • U bent 
verantwoordelijk voor de uitvoering en de algemene opvolging 
van werven en houdt hierbij rekening met de vastgelegde 
normen en budgetten • Wij bieden u de mogelijkheid om vanuit  
thuis te werken en naar nabijgelegen werven te gaan

Uw profiel :
U bezit een diploma in de bouw en/of hebt gelijkwaardige 
ervaring • U bent dynamisch en sociaal en onderhoudt graag 
een goede relatie met klanten en onderaannemers • U bezit 
over een groot verantwoordelijkheidszin • U bent punctueel 
en beschikt over een aangeboren gevoel voor organisatie 
• Uitdagingen zijn voor u niet vreemd, want u bent 
gemotiveerd en ambitieus • Basiskennis Frans vereist

Woningen Compere biedt u :
Een grondige, interne opleiding • Aantrekkelijk salaris 
• GSM en wagen (+tankkaart), ook voor privégebruik • Een 
uitstekende werksfeer binnen een actief en sociaal team 
• Voltijds dagwerk • De mogelijkheid om te groeien in onze 
onderneming in volle uitbreiding

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)



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.

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)

VAC AT U R E FUNCTIEOMSCHRIJVING
Je staat in voor de plaatsing van keukens, badkamers en interieur. Je zorgt 
voor een afwerking op hoog niveau voor onze klanten. Alle meubilair wordt 
reeds vooraf in ons atelier vervaardigd, zodat de plaatsing vlot kan verlopen. 
Uiteraard zijn er nog kleine aanpassingen op de werf vereist. Je krijgt een up to 
date machinepark en atelier ter beschikking. Kennis van computers en moderne 
houtbewerkingsmachines zijn een pluspunt. Alsook basiskennis van elektriciteit 
en sanitaire aansluitingen zijn een vereiste.

PROFIEL
Enige jaren ervaring in een soortgelijke job is een must. Gemotiveerd en 
plichtbewust kunnen werken alsook kwalitatief werk leveren. Een positieve 
ingesteldheid en een teamplayer. Geen negen tot vijf mentaliteit en oog voor 
detail, zodat onze klanten tevreden zijn. Een basiskennis van elektriciteit en 
sanitair is een voordeel, zodat je kleine aanpassingen kan doen bij renovaties.

JOB GERELATEERDE COMPETENTIES
- Een frame bevestigen en vloeren en verlaagde plafonds plaatsen
- Interieurelementen monteren en assembleren (keukenmeubels, …)
- De inrichting realiseren van keukens, winkels
- Sanitair (wastafel, badkuip, ...) en elektrische toestellen (her)plaatsen
- Soepele muur- en vloerbekleding en isolatielagen aanbrengen
- Wanden en bekledingsplaten monteren
- Kozijnen en lijsten op maat maken en bevestigen
- De werkzaamheden opvolgen en de uitvoering controleren

PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES
- Zich kunnen aanpassen aan - Zin voor nauwkeurigheid hebben

veranderende omstandigheden - Zelfstandig werken
- Klantgerichtheid - Resultaatgerichtheid
- Regels en afspraken nakomen - Creatief denken (Inventiviteit)
- Samenwerken als hecht team - Leervermogen hebben

AANBOD
Wij bieden een afwisselende job in een dynamisch team. Je krijgt de nodige 
opleiding en begeleiding zodat je kan groeien in je job. Wij bieden je een 
loonpakket dat overeenkomt met jouw ervaring en toegevoegde waarde.

INTERESSE?
Solliciteer via e-mail: info@keukens-schreurs.be of per telefoon: 0479 82 28 23 

PLAATSER KEUKENS, 
BADKAMERS EN 

INTERIEUR

Grote Straat 345  •  3850 Nieuwerkerken

Inox – metaal – aluminium constructies
Leuningen – balustrades - trappen – poorten – loopvloeren – 

stalen schrijnwerk – alle maatwerk – meer dan 20 jaar actief

Wij zijn op zoek naar:

LASSER-SAMENSTELLER:
Voorbereidende werken, samenstellen en lassen van kleine 
constructies – ERVARING vereist

PLAATSER METAALCONSTRUCTIES 
(EVENT. PLAATSINGSPLOEG): 
Constructies assembleren en bevestigen volgens instructies en 
plannen – ERVARING vereist

Solliciteren: 
Peter Luyten, tel. 013/35.02.90, peter@ima-creaties.be, 
Kanaalweg 83 bus 1 – 3980 Tessenderlo

IMA CREATIES BVBA

  

Maak jij gebruik 
van opleidingsverlof?
Het Vlaamse opleidingsverlof, de opvolger van het betaald 
educatief verlof, gaat in september zijn tweede jaargang in. 
Hoeveel mensen maken er gebruik van? En wat is de impact 
van corona?

September betekent de start van een 
nieuw school- en academiejaar. Maar 
ook wie al werkt, kan zich via het 
Vlaamse opleidingsverlof blijven bij-
of omscholen. Ook die opleidingen star-
ten samen met het school- of acade-
miejaar. 
Het afgelopen schooljaar (2019-2020), 
maakte 1,7 procent van de werknemers 
uit de private sector – of 1 werknemer 
op 61 – gebruik van het Vlaams op-
leidingsverlof . Goed voor 53 uur per 
werknemer gemiddeld. Vrouwelijke 
werknemers tussen 20 en 30 jaar 
maken er het meest gebruik van: 
1 op 36 ging voor opleidings-
verlof. Dat blijkt uit cijfers van 
hr-dienstenbedrijf Acerta.

CORONA
De vernieuwing van het 
stelsel leidde alvast niet 
tot een duidelijke stijging 
van het aantal opleidin-
gen waarvoor de werk-
nemer opleidingsverlof 
aanvraagt.
De impact voor 

2020-2021 valt nog af te wachten. 
Want kunnen alle lessen komend 
schooljaar wel doorgaan? “Als het op-
leidingsverlof nog niet is ingepland, 
en als het gaat om opleidingen waar-
voor aanwezigheid in de les vereist is, 
kunnen werknemers nog geen oplei-
dingsverlof genieten. Ze zullen het in 
dat geval pas opnemen als de oplei-
ding voortgezet wordt”, aldus Annelies 
Bries, juridisch adviseur bij Acerta.
Wel is sinds 1 september het oplei-
dingsverlof ook mogelijk in de vorm 
van ‘blended leren’, met lessen die 

bestaan uit een combinatie van 
lessen in een klaslokaal en een 
online gedeelte. Die maatre-

gel geldt voorlo-
pig alleen voor 

het schooljaar 
2020-2021.

(WiVi)

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!



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

KNOKKE-HEIST
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AZ Zeno is een baken in de gezond-
heidszorg voor de regio Noord-West-
Vlaanderen. Als Algemeen Ziekenhuis 
met ruim 300 bedden bieden wij 
medische zorg van topkwaliteit aan. 
Met 900 medewerkers en 100 artsen, 
actief in ons state-of-the-art zieken-
huis in Knokke-Heist en onze twee 
andere campussen in Blankenberge 
en Maldegem, zijn wij een financieel 
gezond ziekenhuis met een sterke 
ambitie. AZ Zeno maakt deel uit van 
het ziekenhuisnetwerk KOM. Samen 
met andere zorginstellingen bundelen 
we kennis en expertise om de zorg 
dicht bij de patiënt te brengen. Om 
onze toekomst te borgen zoeken wij 
een nieuwe Algemeen Directeur.

Algemeen Directeur
Inspirerende, ondernemende, mensgerichte en motiverende leider

Uw functie: • U bent verantwoordelijk voor de algemene leiding en het 
dagelijkse beleid van het ziekenhuis • U ontwikkelt en implementeert de 
strategie van het ziekenhuis in nauw overleg met de raad van bestuur 
en conform de waarden van AZ Zeno • Samen met uw directiecomité 
realiseert u de operationele en financiële doelstellingen • U streeft een 
kwalitatieve gezondheidszorg na in nauwe samenwerking met de 
medische raad en de ondernemingsraad • Als coachend leider bouwt 
u snel vertrouwen op bij zorgpersoneel, artsen en omkaderende 
medewerkers • U vertegenwoordigt het ziekenhuis zowel binnen het 
ziekenhuisnetwerk als in contacten met de externe stakeholders. 
Daarbij waakt u over het imago van AZ Zeno en zet u in op constructief 
overleg • Als ambassadeur van het ziekenhuis draagt u de waarden 
van de organisatie hoog in het vaandel en past ze steeds toe in uw 
beleid • U engageert zich in relevante netwerken.

Uw profiel: • U kan bogen op minstens 5 jaar relevante leiding-
gevende ervaring, bij voorkeur in een algemene rol en/of in een 
ziekenhuisomgeving • U hebt een sterke affiniteit met gezondheids-

zorg • U kan een strategische zorgvisie ontwikkelen en verliest daarbij 
de patiëntenbeleving niet uit het oog • U heeft een bewezen 
ondernemingszin en strategisch inzicht • U kent de dynamiek van het 
aansturen van een organisatie met een groot aantal medewerkers • U 
kan medewerkers vertrouwen geven en stimuleert hen om initiatieven 
te nemen die leiden tot een betere zorg • Met een positief kritische 
houding integreert u andere meningen in het beleid om de uitdagingen 
van de sector aan te gaan • U bent een overtuigende communicator die 
goede relaties onderhoudt met alle belangengroepen in de organisatie 
• U bent gedreven en collegiaal, met een grote verantwoordelijkheids-
zin • U kan de waarden en de missie van AZ Zeno onderschrijven.

Aanbod: • U neemt een strategische functie op in een dynamisch 
ziekenhuis dat betrokkenheid, een goede work-lifebalance en werk-
sfeer vooropstelt. U werkt in het unieke ziekenhuis in Knokke-Heist, van 
waaruit u ook de andere campussen aanstuurt. Wij bieden u een 
aantrekkelijk loonpakket in overeenstemming met de sector en de 
verantwoordelijkheden van de functie.

PLANOLOOG
contractueel – A1a-A3a – voltijds

DIENSTHOOFD PERSONEEL
statutair – A1a-A3a – voltijds

Profiel

Als planoloog: masterdiploma of indien geen masterdiploma slagen voor een 
capaciteitstest op het niveau van de functie.

Als diensthoofd personeel: masterdiploma en 3 jaar ervaring als leidinggevende of 
indien geen masterdiploma, 3 jaar ervaring als leidinggevende en slagen voor een 
capaciteitstest op het niveau van de functie. 

Interesse? 

Solliciteren kan tot en met 30 september 2020. Voor planoloog kan dat via 
https://www.searchselection.com/jobs?sj=8127. Voor diensthoofd personeel via 
mail naar ninove@ascento.be. Vermeld in het onderwerp van je mail zeker de 
functietitel waarvoor je solliciteert.

Meer info omtrent de functie kan je terugvinden op www.ninove.be/vacatures.

damme.be

Contractueel A1a-A2a-A3a - voltijds

Expert omgeving
Statutair A4a-A4b - voltijds

Beleidscoördinator Wonen & Werken
Contractueel C1-C3 - voltijds of deeltijds

administratief medewerker

Contractueel A1a-A2a-A3a - voltijds

Ingenieur Openbare Werken

Stad Damme is een landelijke, historische en toeristische stad met 11.000 inwoners in acht woonkernen. 
Voor de realisatie van ons ambitieus meerjarenplan en voor de verdere uitbouw van onze klantgerichte 
dienstverlening zoeken we: 

www.damme.be/vacatures

Solliciteren: Stuur ten laatste op 28 september 2020 
een e-mail met je C.V., een uittreksel uit het strafregister 
en een kopie van je diploma en rijbewijs naar 
personeelsdienst@damme.be.

Intercommunale DDS
zoekt een

LANDMETER-EXPERT
           Meer info:
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Wij actief in de sectoren

Voor ons actueel aanbod vacatures kijk op www.deputter.co/jobs



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

 www.alural.be

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

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

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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

De kennismaking
North Sea Paints is een verdeler 
en producent van hoogwaardige 
laksystemen voor het verven van 
alle toepassingen, zowel voor 
industrie als particulieren. Door 
de jarenlange ervaring heeft de 
verfwereld geen geheimen meer 
voor hen. North Sea Paints realiseert 
verfsystemen die optimaal passen 
binnen het productieproces (metaal 
en poederlakken, autolakken en 
zwaar vervoer, houten buiten- en 
binnenschrijnwerk, maritiem en 
chemie). Zij staan voor topkwaliteit en 
uitstekende dienstverlening tegen een 
onklopbare prijs. Hun hoofdvestiging 
bevindt zich in Oostende. Het oosten 
van België wordt geservicet vanuit 
Hasselt. Voor deze vestiging zoeken 
zij een:

 www.northseapaints.be

STORE MANAGER/
VERFADVISEUR
Proactieve en punctuele duizendpoot met 
een grote verantwoordelijkheidszin

De uitdaging: • Instaan voor de organisatie en administratie van het fi liaal Cape Coatings 
in Kermt • Klanten - bezoekers bijstaan met professioneel advies • Opmaken van o  ̈ertes, 
facturatie en leverbonnen voor particuliere en industriële klanten • Voorraad beheren 
• Draaien en samenstellen van verf op maat van de klant • De baan opgaan om ter plaatse 
bij particulieren en professionele ververs kleur- en technisch advies te geven 

De perfecte match: • Min. 5 jaar ervaring in een back o�  ce, ondersteunende sales of 
store managing functie • Administratief sterk, nauwkeurig en stipt • Verantwoordelijk, 
geëngageerd en integer • Vlot en sociaal in de omgang • Interesse in de verfwereld en 
bereid je hierin te verdiepen • Geen schroom om de handen vuil te maken • Bereid om op 
zaterdagen te werken 

Het aanbod: • Gevarieerde en verantwoordelijke functie in een groeiend, wendbaar en 
innovatief bedrijf • Zeer aantrekkelijk salarispakket en extralegale voorwaarden

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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.

R

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 goedkeuringsfl ow 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 fi nanciële 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, e�  ciënt 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 fl ink 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



De Ombudsdienst Pensioenen werft aan

FRANSTALIGE OMBUDSMAN (M/V/X)
Je onderzoekt klachten over de pensioendiensten in al zijn facetten 
(werking, vaststellingen van rechten, betaling, …).
Je streeft naar bemiddeling en verzoening tussen de klager en de 
pensioenadministratie. 
Je doet ook aanbevelingen ter verbetering aan de bevoegde minister.

Geïnteresseerd in deze functie?
Heb je een masterdiploma en minstens 5 jaar nuttige ervaring? 
Solliciteer dan tot en met 1 oktober 2020 via www.selor.be (AFE20701).

Lokaal bestuur Beersel werft aan: 

BENIEUWD NAAR DE FUNCTIES?
www.beersel.be/beerselwerftaan, Solliciteer via 
personeel@beersel.be of tav CBS Alsembergsteenweg 
1046, 1652 Alsemberg en word onze collega!

Diensthoofd technische uitvoeringsdienst
Voltijds - A1a-A3a - statutair
Masterdiploma of gelijkgesteld
Je staat in voor de algemene coördinatie en leiding 
van de technische uitvoeringsdiensten. Je beheert 
de budgetten voor de dienst. Je bent het directe 
aanspreekpunt van de medewerkers. Je coacht, 
motiveert en evalueert.

Deskundige maatschappelijke veiligheid en 
handhaving
Voltijds - B1-B3 - contractueel
Bachelordiploma of gelijkgesteld
• Nood- en interventieplanning
• Integrale veiligheid en handhaving
• Dierenwelzijn en handhaving

www.beersel.be/beerselwerftaan, Solliciteer via 

Integrale veiligheid en handhaving
SOLLICITEREN 

T.E.M
11 SEPTEMBER

DOSSIERBEHEERDER BOEKHOUDKANTOOR VILVOORDE

Wij zijn een familiaal kantoor. Hier werk je 
samen met 6 andere collega’s. Wij hebben 
een brede waaier aan klanten. Hierdoor 
werk je aan verschillende soorten dos-
siers en doe je veel ervaring op.

Takenpakket
- Je verzorgt de boekhouding van zowel 

vennootschappen als eenmanszaken
- Opstellen BTW-aangifte en balansen
- Bij voorkeur beschik je over een bachelor 

accountancy/fiscaliteit of een gelijkwaar-
dige boekhoudkundige opleiding.

Aanbod
- leuke omgeving waar de collega’s de ver-

jaardagen vieren met een groot stuk taart
- een competitief brutoloon
- maaltijdcheques en groepsverzekering
- mogelijkheid tot volgen van opleidingen

Ben jij of ken jij iemand die interesse zou 
hebben in deze vacature?
Geef ons meteen een seintje en stuur 
vandaag nog jouw CV in via 
bart.rombouts@telenet.be

experts in personeelsscreening

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

Als kind al had de juf een boontje voor jou. Hoe kon 
het ook anders? Huiswerk was altijd netjes gemaakt. 
Opdrachten waren (ruim) op tijd af. Je schoolbank 
was een toonbeeld van orde. En in de klas werkte je 
enthousiast mee. Die e�  ciëntie! Dat dynamisme! Ze 
waren er toen al. Geen wonder dat jij ook vandaag 
het toonbeeld bent op kantoor. Collega’s en klanten 
dragen jou op handen. En terecht.  

Goesting in een 
administratieve job 
op de eerste rij? www.asap.be/nl/jobs/

administratie-onthaal

CHECK:

Zin in een
TOPJOB IN 
ADMINISTRATIE? 

Delofresh (www.delofresh.com) is 
een dochterbedrijf van Fermetaillieu 
(www.fermetaillieu.be). Het familiaal 
landbouwbedrijf is actief in de 
productie en verkoop via de korte 
keten van aardappelproducten in 
brede zin (verse frietjes, geschilde 
aardappelen, kookaardappelen...). De 
klanten van Delofresh zijn traiteurs, 
grootkeukens, frituren, restaurants 
en op termijn eventuele retail 
klanten. Door dagverse producten, 
kwaliteitszorg en fl exibiliteit heeft 
Delofresh een uitstekend imago 
opgebouwd in de markt. Met het 
oog op het verder verhogen van het 
marktaandeel ziet Delofresh op korte 
termijn uit naar een performante m/v:

Functie-inhoud: • fi deliseren van de bestaande klanten • prospecteren van nieuwe 
opportuniteiten • opmaken en opvolgen van off ertes • opzetten en opvolgen van 
marketingacties en een verkoopstappenplan • opleiding geven aan nieuwe klanten 
m.b.t. het optimaal bereiden van de Delofresh kwaliteitsproducten • over al uw 
activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan de bedrijfsleiding.

Functieprofi el: • sterke affi  niteit met de foodsector • uitgesproken extravert en 
performant commercieel profi el • goed logisch en analytisch denkvermogen 
• opgewekte teamplayer die transparant is in zijn communicatie • gedegen 
opleidingsniveau of gelijkwaardig door bewezen ervaring • goede tweetaligheid N-F.

Functievoordelen: Delofresh biedt u een uitstekend remuneratiepakket, een 
representatieve bedrijfswagen en alle nodige tools om te slagen in de job • een 
goede opleiding en ruime mate van werkautonomie • een aangename werksfeer 
binnen een familiale KMO die continu investeert in infrastructuur en mensen.

Interesse? Mail vandaag nog uw sollicitatiebrief met volledige cv naar
info@antoonbulcke.be. Contactpersoon: dhr Antoon Bulcke. Uw kandidatuur 
wordt zeer vertrouwelijk behandeld. Kandidaten die aan het vooropgesteld profi el 
beantwoorden, worden binnen de 10 dagen uitgenodigd voor een persoonlijk 
gesprek. Alle social distancing en coronaveiligheidsmaatregelen worden nageleefd. 
Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door advieskantoor Antoon Bulcke. 

Sector Vlaanderen - Brussel
SALESVERANTWOORDELIJKE HORECA
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Selectie & Individuele screenings

Schoolstraat 59 bus 22, 8800 Roeselare-Beveren
Tel.: 051 22 17 92

E-mail: info@antoonbulcke.be
www.antoonbulcke.be

OMDAT JE BEST 
NIET MET EENDER WIE 

IN ZEE GAAT.

Kortrijk   |   Vaartstraat 25   |      056 225 880

Gent   |   Kortrijksesteenweg 1099   |      093 108 339

www.aanwervingshuis.be   |   info@aanwervingshuis.be



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

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

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

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

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

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

SINT-PIETERS-LEEUW

www.overijse.be/jobs

“Als afdelingshoofd ben ik lid van het 
managementteam en sta ik mee in voor
de ontwikkeling en het aansturen van 
ons lokaal bestuur. De inhoudelijke 
uitdagingen in combinatie met de 
verschillende samenwerkingen met 
mensen maken 
mijn job boeiend 
en zinvol.”

TIM HOUBEN 
AFDELINGSHOOFD
GRONDGEBIEDSZAKEN

Wij zoeken: 
een afdelingshoofd Zorg

Vragen? 
Contacteer de Personeelsdienst 
op 02 785 33 44 of via 
personeelsdienst@overijse.be. 

Meer info? 
Kijk voor de volledige job- en 
profi el beschrijving, de voorwaarden 
en de selectieprocedure op 
www.overijse.be/jobs. Solliciteren 
kan tot en met 21 september 2020.

Op zoek naar 
een job met pit?

• Je bent verantwoordelijk 
voor de thuiszorgdiensten,
de assistentiewoningen en het 
woonzorgcentrum Mariëndal.  

• Je ontwikkelt een visie en 
een beleid rond (ouderen)zorg 
en een klantgerichte dienst-
verlening.  

• Je staat in voor het behalen 
van doelstellingen en 
resultaten.

verschillende samenwerkingen met 

profi el beschrijving, de voorwaarden 

. Solliciteren 
21 september 2020.

verschillende samenwerkingen met 
mensen maken 
mijn job boeiend 
en zinvol.”

TIM HOUBEN 
AFDELINGSHOOFD
GRONDGEBIEDSZAKEN

profi el beschrijving, de voorwaarden 

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

  POLYVALENTE WERKBEGELEIDER/MONITORRodea zoekt

Je begeleidt een externe ploeg bij het uitvoeren 
van eenvoudige elektrische montage.

Algemeen:
• Je hebt voeling met kansengroepen.
• Leiding geven, teamplayer, flexibiliteit zijn sleutelwoorden.
• Je persoonlijkheid zal echter de doorslag geven.
• Ervaring met kansengroepen is een pluspunt.

Solliciteren:
Rodea vzw - Smaragdlaan 34/c - 1640 SINT-GENESIUS-RODE
t.a.v. Alain De Groote
E-mail: alain.degroote@rodea.be Tel. 02 359 97 80

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 



DE UITDAGING: Tijdens de aanvangsjaren word je verantwoordelijk voor het project dat de systematische 
vervanging van alle tellers door digitale meters omvat. Je staat in voor de dagelijkse aansturing van een 4-tal 
eigen technici en de klantencommunicatie hieromtrent. Daarnaast word je eindverantwoordelijke voor de
supervisie over de pomp- en zuiveringsstations via controle op diverse parameters i.v.m. de drinkwater-
productie. Tevens zal je instaan voor de technische problem solving en voor projecten i.v.m. de continue 
optimalisering van de distributie-infrastructuur. 

PROFIEL: • technisch bachelor o.a. bouw, (elektro)mechanica • sterk logisch redeneervermogen • vlot 
sociaal vaardig in de aansturing van technici • oplossingsgericht in technisch-praktische materies • goede 
kennis Excel.

DE UITDAGING: Je hoofdopdracht betreft het beheer van de duingebieden (330 ha). Dit omvat o.a. het 
opstellen van beheer- en natuurplannen, de opmaak van bestekken ter uitvoering van werkzaamheden, 
de monitoring van de natuurkwaliteit, het opvolgen van wetgeving en vergunningaanvragen, etc. Daar-
naast zal je natuurgerichte projecten bij de aangesloten kustgemeenten ondersteunen en contacten met 
de lokale en de Vlaamse overheden onderhouden. Je rapporteert aan de algemene directie.

PROFIEL: • leergierig master in de biologie of gelijkwaardig door ervaring • uitgebreide plantenkennis
• noties van natuurwetgeving • sterke interesse voor grondwater en duurzaamheid.

ONS AANBOD: • zeer gevarieerde en autonome groeifuncties • kansen tot verdere bijscholing • een 
attractieve werkomgeving • een jonge en dynamische werksfeer • een professionele organisatie met 

toonaangevende projecten en binnen een unieke natuuromgeving • een solide werkgever die duurzaam 
ondernemen hoog in het vaandel draagt • een vast salaris + diverse sociale voordelen.

INTERN TECHNISCH COORDINATOR (Ref. 60 913) 
DIGITALE METERS EN POMPSTATIONS

BIOLOOG (Ref. 60 914)
NATUURBEHEER EN -PROJECTEN

IWVA (www.iwva.be) is een intergemeentelijk samenwerkingsver-
band in de regio Veurne en de Westkust met uitvalsbasis in OOST-
DUINKERKE. Wij zijn enerzijds actief in duurzame winning, distributie 
en sanering van drinkwater en anderzijds in het beheer van duingebie-
den. Ter opvolging zoeken wij voor vaste aanwerving (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 of 059 26 76 57  
www.verdonckbv.be

Maak het verschil
Vzw De Kringloopwinkel Deltagroep is een maatwerkbedrijf, dat 
samen met vzw’s Mobiel en Constructief de Deltagroep vormt. 
Dankzij de inzameling en verkoop van tweedehandsgoederen 
willen wij het verschil maken op het vlak van duurzaamheid en 
van sociale tewerkstelling voor onze 300 medewerkers. 
Voor hen maakt werk verschil, zonder onderscheid.

Om ons team te versterken, zijn we op zoek naar: 

OPERATIONEEL DIRECTEUR (M/V)
Wil je met je commercieel talent mee een maatschappelijke 
impact hebben in een maatwerkbedrijf? Vind je dat je het 
belang van hergebruik en circulaire economie niet kan over-
schatten? Beschik je over een grondig inzicht in operationele 
processen en steek je zelf ook graag de handen uit de mouwen? 

TAALCOACH NEDERLANDS ANDERSTALIGE 
VOLWASSENEN (M/V)
Ben jij ervan overtuigd dat taal deuren opent? Popel je om 
een groep anderstaligen op de werkvloer Nederlands te leren, 
zodat hun jobkansen verhogen? Ben je als leraar ook een 
geboren motivator en projectleider?

 

 
 

Meer info over deze vactures
op www.deltagroep.be
en via 056/23 29 43
Wil je mee het verschil maken? 
Solliciteer via vacature@deltagroep.be 

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

KNOKKE-HEIST
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AZ Zeno is een baken in de gezond-
heidszorg voor de regio Noord-West-
Vlaanderen. Als Algemeen Ziekenhuis 
met ruim 300 bedden bieden wij 
medische zorg van topkwaliteit aan. 
Met 900 medewerkers en 100 artsen, 
actief in ons state-of-the-art zieken-
huis in Knokke-Heist en onze twee 
andere campussen in Blankenberge 
en Maldegem, zijn wij een financieel 
gezond ziekenhuis met een sterke 
ambitie. AZ Zeno maakt deel uit van 
het ziekenhuisnetwerk KOM. Samen 
met andere zorginstellingen bundelen 
we kennis en expertise om de zorg 
dicht bij de patiënt te brengen. Om 
onze toekomst te borgen zoeken wij 
een nieuwe Algemeen Directeur.

Algemeen Directeur
Inspirerende, ondernemende, mensgerichte en motiverende leider

Uw functie: • U bent verantwoordelijk voor de algemene leiding en het 
dagelijkse beleid van het ziekenhuis • U ontwikkelt en implementeert de 
strategie van het ziekenhuis in nauw overleg met de raad van bestuur 
en conform de waarden van AZ Zeno • Samen met uw directiecomité 
realiseert u de operationele en financiële doelstellingen • U streeft een 
kwalitatieve gezondheidszorg na in nauwe samenwerking met de 
medische raad en de ondernemingsraad • Als coachend leider bouwt 
u snel vertrouwen op bij zorgpersoneel, artsen en omkaderende 
medewerkers • U vertegenwoordigt het ziekenhuis zowel binnen het 
ziekenhuisnetwerk als in contacten met de externe stakeholders. 
Daarbij waakt u over het imago van AZ Zeno en zet u in op constructief 
overleg • Als ambassadeur van het ziekenhuis draagt u de waarden 
van de organisatie hoog in het vaandel en past ze steeds toe in uw 
beleid • U engageert zich in relevante netwerken.

Uw profiel: • U kan bogen op minstens 5 jaar relevante leiding-
gevende ervaring, bij voorkeur in een algemene rol en/of in een 
ziekenhuisomgeving • U hebt een sterke affiniteit met gezondheids-

zorg • U kan een strategische zorgvisie ontwikkelen en verliest daarbij 
de patiëntenbeleving niet uit het oog • U heeft een bewezen 
ondernemingszin en strategisch inzicht • U kent de dynamiek van het 
aansturen van een organisatie met een groot aantal medewerkers • U 
kan medewerkers vertrouwen geven en stimuleert hen om initiatieven 
te nemen die leiden tot een betere zorg • Met een positief kritische 
houding integreert u andere meningen in het beleid om de uitdagingen 
van de sector aan te gaan • U bent een overtuigende communicator die 
goede relaties onderhoudt met alle belangengroepen in de organisatie 
• U bent gedreven en collegiaal, met een grote verantwoordelijkheids-
zin • U kan de waarden en de missie van AZ Zeno onderschrijven.

Aanbod: • U neemt een strategische functie op in een dynamisch 
ziekenhuis dat betrokkenheid, een goede work-lifebalance en werk-
sfeer vooropstelt. U werkt in het unieke ziekenhuis in Knokke-Heist, van 
waaruit u ook de andere campussen aanstuurt. Wij bieden u een 
aantrekkelijk loonpakket in overeenstemming met de sector en de 
verantwoordelijkheden van de functie.

De snelste weg naar een job in 
de publieke of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



VERANTWOORDELIJKE MAGAZIJN (C1-C3) 
BIJ DE DIENST FACILITAIR BEHEER (DEPARTEMENT ONDERSTEUNENDE DIENSTEN)
Je bent: flexibel en je hebt ervaring in het beheren van een magazijn • communicatief sterk en  
beschikt over sterke organisatorische en administratieve vaardigheden • stressbestendig en leergierig.

VERBALISANT RUIMTELIJKE ORDENING (B1-B3)
BIJ DE DIRECTIE OMGEVING (DEPARTEMENT RUIMTE) 

Je staat in voor de technische controle van alle bouwwerken op het grondgebied van de stad Oostende 
en stelt bouwmisdrijven vast aan de hand van een proces-verbaal. 

DIENSTLEIDER KINDERDAGVERBLIJF (B4-B5) 

KINDERDAGVERBLIJF (DEPARTEMENT MENS)
Je neemt de organisatorische leiding van een grote opvanglocatie voor baby’s en peuters. Je hebt de eind-
verantwoordelijkheid om het kinderdagverblijf te leiden en om het personeel te coachen en aan te sturen.

Oostende staat voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle 
dienstverlening voor iedereen. We werken op een 
efficiënte en dynamische manier als team(s) samen voor 
elkaar, de burger en de maatschappij.

DE STAD OOSTENDE ORGANISEERT 
SELECTIEPROCEDURES VOOR:

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

Solliciteren voor deze contractuele functies kan meteen online via www.oostende.be/vacatures:
• uiterlijk tot 20 september 2020 (VERANTWOORDELIJKE MAGAZIJN /VERBALISANT RUIMTELIJKE ORDENING)
• uiterlijk tot 13 september 2020 (DIENSTLEIDER KINDEROPVANG) 

 Uitgebreide taakomschrijving en aanwervingsvoorwaarden op

www.oostende.be/vacatures

Stad Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na.

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 

damme.be

Contractueel A1a-A2a-A3a - voltijds

Expert omgeving
Statutair A4a-A4b - voltijds

Beleidscoördinator Wonen & Werken
Contractueel C1-C3 - voltijds of deeltijds

administratief medewerker

Contractueel A1a-A2a-A3a - voltijds

Ingenieur Openbare Werken

Stad Damme is een landelijke, historische en toeristische stad met 11.000 inwoners in acht woonkernen.  
Voor de realisatie van ons ambitieus meerjarenplan en voor de verdere uitbouw van onze klantgerichte  
dienstverlening zoeken we: 

www.damme.be/vacatures

Solliciteren: Stuur ten laatste op 28 september 2020  
een e-mail met je C.V., een uittreksel uit het strafregister  
en een kopie van je diploma en rijbewijs naar  
personeelsdienst@damme.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

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

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

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?

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!

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

experts in personeelsscreening



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.

Ben jij de nieuwe DIRECTEUR (m/v/x) van Limburgs Landschap vzw, 
een vereniging met passie en gedrevenheid voor natuur en historisch erfgoed in 

Limburg, 2.650 ha in beheer en 27 werknemers in dienst?
Jij: 
• bepaalt samen met de Raad v. Bestuur de strategie en de doelen van de vereniging en ziet 

toe op de uitvoering ervan 
• schept een klimaat voor overleg en zorgt voor een enthousiaste samenwerking tussen 

personeel en vrijwilligers 
• stuurt het managementteam aan 
• vertegenwoordigt de vereniging in diverse externe overlegstructuren
Wij bieden:
• een gemotiveerd team van medewerkers en vrijwilligers
• de kans om bij te dragen aan de realisatie van meer en betere natuur. Zo kan je jouw steentje 

bijdragen om de opwarming van de aarde tegen te gaan en biodiversiteit te verhogen
• een voltijds contract en verloning volgens PC 329.01

Interesse: meer info vind je op www.limburgs-landschap.be

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.

ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN: • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de 
functie waarvoor je 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 voor de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik van 
talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 • Voldoen aan de wettelijke nationaliteitsvereisten • Slagen 
voor de selectieprocedure

SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN: In het bezit zijn van een masterdiploma, ofwel een diploma universitair 
onderwijs ofwel een diploma hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs in één 
van de volgende studiegebieden: stedenbouw en/of ruimtelijke planning - bouw, bouwkunde - architectuur - 
vastgoed - topologie, landmeten - recht - landschaps- en/of tuinarchitectuur - industriële wetenschappen en 
technologie

ONS AANBOD: • Voltijds Av-niveau (Ws A1-A3) • Geïnd. brutomaandloon minimum € 3.170,07 (je relevante ervaring 
speelt een rol bij het bepalen van je salaris) • Maaltijdcheques • Gratis hospitalisatieverzekering • Fietsvergoeding 
• Interessante verlofregeling • Mogelijkheid tot structureel thuiswerk

INSCHRIJVING: De kandidaturen voor deelname aan het examen moeten uiterlijk 25.09.2020 worden verzonden 
naar Lokaal Bestuur Borgloon stad en OCMW, Speelhof 10, 3840 Borgloon (datum van poststempel geldt als bewijs), 
gemaild naar vacature@borgloon.be of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs. Je kandidatuur omvat je 
sollicitatiebrief (met duidelijke vermelding van de functie waarvoor je solliciteert), je cv en een kopie van je diploma.

ALGEMEEN: • 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 kan je verkrijgen via de 
website (www.borgloon.be) of bij de personeelsdienst, Kanunnikenhuis, Speelhof 10, 3840 Borgloon
(012 67 36 699 -  vacature@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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› DIENSTHOOFD BESTUURSSECRETARIS 
RUIMTELIJKE ORDENING
Niveau Av (Ws A1a-A3a) - voltijds - contractueel 

Je bent mee verantwoordelijk voor de uitbouw van een duurzaam gemeentelijk ruimtelijk beleid. Je werkt admi-
nistratief en beleidsondersteunend mee aan stedenbouwkundige dossiers, RUP’s en onroerend erfgoed. Je volgt 
de geldende wetgeving op.



Vzw Ter Kimme is een dynamische zorgorganisatie 
in het landelijke Sint-Lievens-Houtem. Op vandaag 
bestaat ons aanbod uit een recentelijk vernieuwd 
woonzorgcentrum van 142 woongelegenheden en 
24 assistentiewoningen. Iedere dag geven onze 
100 medewerkers het beste van zichzelf. Om onze 
organisatie te leiden en onze dienst verlening verder 
uit te bouwen, zijn wij op zoek naar een:

Algemeen directeur 
Dynamische, mensgerichte en georganiseerde leider 
met een hart voor kwaliteitsvolle zorg

WAT HOUDT DEZE FUNCTIE IN VOOR JOU? 
Je ontwikkelt met het bestuur een visie op de 
toekomst en bouwt de dienstverlening verder uit 
vanuit een voldoende breed en steeds evoluerend 
referentiekader (bv. vermaatschappelijking 
van zorg, ontschotting, netwerken …). Sociaal 
ondernemerschap, een open buurtwerking en 
samenwerking met externe partners staan 
hierbij centraal. Vanuit de lokale context en 
de relevante evoluties die je identificeert, 
maak je samen met de Raad van Bestuur de 
organisatie klaar voor de toekomst. Je zet hierbij 
in op regionale samenwerkingsverbanden die 
versterkend kunnen zijn naar de positionering van 
de vzw binnen het zorglandschap. Je draagt de 
eindverantwoordelijkheid voor de organisatie van 
de zorgcampus en vertaalt de visie van de Raad 
van Bestuur in het dagelijks beleid. Samen met het 
managementteam slaag je er zo in de kwaliteit 
van wonen, zorg en dienstverlening te verhogen 
door passend in te spelen op de individuele noden 
van de cliënten. Je zet hierbij in op continue 

verbetering en competentiegroei. Dit resulteert in 
een kwaliteitsvolle dienstverlening en een gezond 
financieel beheer. Je ontwikkelt een motiverend 
personeelsbeleid waar talenten van mensen 
kunnen groeien en medewerkers zich kunnen 
ontwikkelen. Je bent het gezicht van Ter Kimme en 
vertegenwoordigt de organisatie bij de overheid en 
andere stakeholders. Je breidt jouw netwerk uit in 
het kader van het bereiken van de organisatiedoelen 
en identificeert proactief relevante ontwikkelingen in 
de sector waarmee je aan de slag gaat. 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 
Je beschikt over een masterdiploma. 
Functierelevante ervaring is geen vereiste, maar 
een pluspunt. Jouw kennis en ervaring stellen je in 
staat om de functie van directeur adequaat in te 
vullen en jouw managementteam mee op sleeptouw 
te nemen. Je weet vanuit je mensgerichtheid en 
integriteit het waardenkader van onze organisatie te 
onderschrijven en vormt een goede gesprekspartner 
voor de Raad van Bestuur. Visie en strategie 
vertaal je in adequaat operationeel management 
en via gedeeld leiderschap creëer je een draagvlak 
voor verandering in de organisatie. Als sociaal 
ondernemer heb je zin voor initiatief en bouw je een 
relevant netwerk uit.

ONS AANBOD?
Uitgebreide kansen tot persoonlijke ontwikke-
ling met de mogelijkheid je stempel te drukken 
op de verdere evolutie van onze organisatie en 
de kans om het zorgaanbod in de regio mee 
vorm te geven. Op jou wacht een boeiende 
organisatie in volle ontwikkeling waarin je als 
directeur een team van bekwame en talent-
volle leidinggevenden en medewerkers kan 
begeleiden in hun groei en ontwikkeling. 
Een passende verloning hoort daar vanzelf-
sprekend bij. 

IS DIT JOUW JOB?
Mail je motivatiebrief en cv naar Kris Heeren 
via kris@kingalfonso.be of bel 0471 81 60 08 
indien je meer info wenst over de functie. De 
volledige functiebeschrijving en andere nuttige 
informatie vind je op www.kingalfonso.be.
De uiterste datum voor het indienen van je 
kandidatuur is 20 september 2020. Jouw 
kandidatuur zal strikt confidentieel worden 
behandeld. 

VERANTWOORDELIJKE BOOMKWEKERIJ 
Vollegrondkwekerij Houtvenne-Hulshout
De uitdaging: • Verantwoordelijk voor het plannen, organiseren en beheren van de dagelijkse werkzaamheden in de vollegrond-
kwekerij (25 werknemers, 300 ha) • Opstellen en uitvoeren van een beleid omtrent de onderhoudswerkzaamheden van de kwekerij, 
de machines en de infrastructuur • Bestellen van materialen en benodigdheden • Eindverantwoordelijk voor de logistieke processen 
en het magazijnbeheer, incl. de invoering van een scanningsysteem • Het bedrijf een niveau hoger tillen door nieuwe technieken 
te onderzoeken (machines, irrigatie, groenbemesting…) en trends in de markt te volgen met het oog op voortdurende kwaliteitsver-
betering en innovatie • Mee verder de kwekerij sturen naar een kennisinstituut • Het aanspreekpunt zijn voor de Verantwoordelijke 
Boomkwekerij in Frankrijk en lokaal medewerkers coachen, begeleiden en aansturen • Rapporteren aan de eigenaar-zaakvoerder

VERANTWOORDELIJKE BOOMKWEKERIJ 
Vollegrondkwekerij Vicq (Frankrijk)
De uitdaging: • Verantwoordelijk voor het plannen, organiseren en beheren van de dagelijkse werkzaamheden in de vollegrond-
kwekerij (10 werknemers, 200 ha) • Samen met de Verantwoordelijke Boomkwekerij België een beleid opstellen en uitvoeren 
omtrent de onderhoudswerkzaamheden van de kwekerij, de machines en de infrastructuur • Bestellen van materialen en benodigd-
heden • Medewerkers coachen, begeleiden en aansturen • Rapporteren aan de eigenaar-zaakvoerder

De perfecte match voor beide functies: • Bio-ingenieur met minstens 5 jaar relevante leidinggevende ervaring, of gelijkwaardig door 
ervaring met uitgebreide kennis van de boomkwekerij – fytosanitaire kennis is een plus • Sterke planmatige en organisatorische skills      
• Geboren communicator die mensen kan motiveren • Ondernemend, stressbestendig en flexibel • Tweetalig Nederlands-Frans (Vicq)

HOOFD ADMINISTRATIE 
De uitdaging: • Verantwoordelijk voor het opzetten, verbeteren en bewaken van interne processen • Kosten analyseren, bewaken 
en adviseren omtrent het gamma, make or buy, grote projecten en aanbestedingen • Verantwoordelijk voor de aankoop van diensten, 
o.a. transport • Mee opvolgen van juridische zaken, subsidieaanvragen en pachtwetgeving • Voor afstemming zorgen tussen de ver-
schillende departementen, afdelingen en personen • Opstellen van maand-, kwartaal- en jaarverslagen • Verantwoordelijk zijn voor 
het functioneren van de afdelingen en het opleveren van administratieve informatie die van belang is voor het bedrijf • Instaan voor 
rapporteringen (milieu, IMJV, mestbank…) en vergunningen • Rechterhand zijn van en rapporteren aan de eigenaar-zaakvoerder

De perfecte match: • Hogere opleiding in een economische, financiële of juridische richting • Minstens 5 jaar relevante ervaring in 
een verantwoordelijke rol, bij voorkeur in een AGF-omgeving • Analytische en kritische geest • Oog voor optimalisaties en rende-
mentsverbetering • Vlotte en overtuigende communicator in het Nederlands, Frans en Engels

Het aanbod: • Je komt terecht in een groeiende organisatie waar langetermijnvisie, flexibiliteit en persoonlijke betrokkenheid 
sleutelwoorden zijn • Arbor is trendsettend op het vlak van innovatie en vernieuwende productiemethodes, steeds 100% ecologisch 
verantwoord •Verantwoordelijke en uitdagende rol met ruimte voor eigen invulling 

De kennismaking
Arbor is de grootste 
boomkwekerij van België 
én een toonaangevende 
speler in Europa: 90% van 
de productie is bestemd 
voor wereldwijde export. 

In 1901 begon Gust Van Dyck bomen te kweken… 
en 120 jaar later is de vierde generatie aan zet in het 
succesvolle familiebedrijf. Daarbij kan Arbor terugvallen 
op een ruime ervaring en knowhow, van vader op zoon 
doorgegeven. Precies dankzij deze combinatie van 
kennis en traditie, samen met een efficiënte organisatie, 
professioneel team (ca. 50 medewerkers) en vele 
Europese relaties kan Arbor kwaliteitsproducten met 
een perfecte service garanderen. Met grote vollegrond- 
en containerkwekerijen in België en Frankrijk beschikt 
Arbor bovendien over een breed assortiment. Het 
bedrijf richt zich tot professionele klanten in binnen- 
en buitenland en werkt ook regelmatig mee aan 
grote particuliere projecten. Zo kozen al heel wat 
architecten, landschapsontwerpers, tuinaanleggers, 
projectontwikkelaars en openbare besturen wereldwijd 
voor Arbor. Omwille van defamiliarisering en verdere 
professionalisering zoekt Arbor momenteel een:

 www.arbor.be

Meer info? Contacteer Sandra Holsteyns 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



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

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

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

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

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

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

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

SINT-PIETERS-LEEUW

Het Vlaams 
Vredesinstituut is een 
onafhankelijke onder-
zoeksinstelling bij het 

Vlaams Parlement.
Het Vredesinstituut 

voert wetenschappe-
lijk onderzoek uit over 

vredesvraagstukken. 
Met de resultaten van 
dat onderzoek onder-

steunt het instituut 
het werk van het 

Vlaams Parlement. 
Het Vredesinstituut 

zorgt voor informatie 
en documentatie, 

en formuleert ook 
aanbevelingen. 

Daarbij richt het 
Vlaams Vredesin-

stituut zich niet alleen 
tot beleidsmakers, 

maar ook tot midden-
veldorganisaties en 

het brede publiek.

Als directeur bepaalt u, samen met de Raad van Bestuur, 
het algemeen beleid en de strategie van het Vlaams 
Vredesinstituut. U staat in voor het begeleiden van de 
onderzoeksactiviteiten en de dagdagelijkse operationele
aansturing van het Wetenschappelijk Secretariaat, waar 
u ook lid bent van het dagelijks bestuur. U verzorgt de 
externe communicatie en PR en vertegenwoordigt het 
Instituut en haar werking naar het Vlaams Parlement 
toe. Het coachen en het begeleiden van de medewerkers 
behoort als peoplemanager ook tot uw kerntaken.

Bent u de directeur waar wij naar op zoek zijn?
Neem dan zeker een kijkje op de website van Search & 
Selection die als rekruteringspartner de selectieprocedure
uitvoert, www.searchselection.com. U vindt hier meer infor-
matie over het functieprofi el, vereisten en deelnemings-
voorwaarden.

De uiterste inschrijvingsdatum is 4 oktober 2020.

Interesse? Reageer dan via www.searchselection.com door 
het online sollicitatieformulier in te vullen en hierbij ook 
uw motivatiebrief, een uitgebreid CV en een kopie van uw 
diploma toe te voegen.

Meer informatie? Contacteer Annemie Meert, senior 
consultant bij Search & Selection via 02 759 22 10 of
brussel@searchselection.com

HET VLAAMS VREDESINSTITUUT 
zoekt een DIRECTEUR

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!



Wij zijn fabrikant van hoogwaardige verlichtingsarmaturen. 
Onze producten staan voor topkwaliteit en uitzonderlijk design. 

Voor ons productiebedrijf te Puurs-Sint-Amands zoeken wij een 

Assistent montageleider (M/V)

Gezocht profiel:
• Je hebt een technische opleiding elektronica of elektriciteit gevolgd 
• Je hebt zin voor organisatie en kwaliteit 
• Je bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken 

Meestergast metaalbewerking (M/V)

Gezocht profiel:
• Je hebt een technische opleiding metaalbewerking gevolgd of gelijkwaardig 

door ervaring 
• Je hebt zin voor organisatie en kwaliteit 
• Je bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken

Solliciteren:
E-mail met cv t.a.v. Dhr. Leroy Gunter (gunter.leroy@boombuitenverlichting.be)

BEGA Gantenbrink Buitenverlichting Comm. V. · Rijksweg 5 · 2870 Puurs-Sint-Amands

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

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.

Polyvalent medewerker financiën / personeelszaken
onbepaalde duur - 19/38 op B-niveau

Functieomschrijving - coördinatie en opvolging personeelszaken en 
financiële administratie, opmaak van begroting, opvolging budget, 
verzekeringen, contracten - opvolging sociale wetgeving en personeels-
reglementering - voorbereiding dossiers directie en Raad van Bestuur -
opvolging gegevensverwerking (GDPR) en informatieveiligheid.
Arbeidsvoorwaarden - halftijdse betrekking, onbepaalde duur, 
prestatiebreuk 19/38 - B-niveau - maaltijdcheques 8 euro - vergoeding 
woon-werk, fiets – hospitalisatieverzekering.
Aanwervingsvoorwaarden - bachelor bedrijfsmanagement, 
rechtspraktijk, HR management - zeer goede kennis Nederlands, zowel 
mondeling als schriftelijk - resultaatgericht en probleemoplossend 
vermogen, initiatief in functie van verbeteringsprocessen - basiskennis 
sociale wetgeving, opvolgen van budget - goed met cijfers en met Excel 
kunnen werken - administratief inzicht, ordelijkheid en stiptheid,
zelfredzaamheid, discretie en integriteit. 
Kandidatuurstelling – Kandidaturen (motivatiebrief, CV, afschrift 
diploma) tegen 17/9/2020 - IVEBICA, Inge Cornelis, Heuvelstraat 111-
117, 2620 Hemiksem of examen@ivebica.be. Voor meer inlichtingen: 
03/288 27 40.
Selectieprocedure - Schriftelijke proef op 29/9/2020, mondelinge proef 
op 6/10/2020. Max. de drie best gerangschikte geslaagde kandidaten 
gaan naar assessmentproef. Het advies van het assessmentbureau is 
bindend. 

IVEBICA Hemiksem – Schelle - Niel – Intergemeentelijke Vereniging voor 
Bibliotheekwerking, Cultuur en Academie voor Deeltijds Kunstonderwijs

is op zoek naar een

Werfcontroleur HVAC

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE


