
In haar boek ‘Leidinggeven als het moeilijk is’ 

heeft Silvia Prins het over conflicten op de werk-

vloer en hoe leidinggevenden hiermee omgaan. 

Want spanningen en onderliggende frustraties 

komen niet alleen voor in de beste families, maar 

ook gewoon in elke organisatie. Volgens haar is 

de coronaperiode voor leidinggevenden in dat 

opzicht een uitgelezen kans. “Om er te staan, 

richting te geven in de chaos én betrokkenheid 

te tonen bij hun medewerkers. Corona heeft 

situaties versterkt, zowel positief als negatief”, 

meent Prins, die zich specialiseert in conflictbe-

middeling op de werkvloer.

Met haar boek wil ze handvaten aanreiken om 

met conflicten om te gaan. En ze wil teams ook 

‘conflictvaardiger’ maken, zodat toekomstige 

spanningen sneller en doeltreffender uitgepraat 

kunnen worden. Zo somt ze diverse soorten van 

(disfunctionele) teams op om de alertheid voor 

valkuilen aan te tonen. Die groepen zijn uitver-

groot, maar wel herkenbaar:

1. HET ZAKELIJKE TEAM
Dit team komt veel voor in organisaties en is 

vooral bezig met hard werken en doelstellin-

gen halen. Voor interpersoonlijke relaties of 

het welzijn van de teamleden is vaak geen tijd. 

‘Laten we het zakelijk houden’, is het devies. 

Als er spanning is, hoopt de leidinggevende 

dat hij een rationeel gesprek kan voeren, met 

redelijke mensen, om de plooien glad te strij-

ken.

maken om vrijuit te spreken of initiatief te nemen.

6. DE REBELSE GROEP
Dit team verzet zich tegen leiderschap en vaart 

een eigen koers. Zo’n zelfsturend team kan op 

zich gezond zijn, maar manifesteert zich ook als 

het te maken heeft met een zwakke of afwezige 

leidinggevende. Of omdat het een hele tijd, zo-

als bij corona wel vaker het geval was, zonder 

leidinggevende werkt. Voor een nieuwe leider is 

zo’n team overigens vaak geen cadeau. Want als 

het misloopt, richt het team zijn pijlen al snel op 

de (nieuwe) leidinggevende.

Leidinggeven als het moeilijk is - Het potentieel 
in conflicten, Silvia Prins, Pelckmans Pro, 232 blz, 
ISBN 978-94-6337-264-0
 William Visterin

2. HET KILLE TEAM
In dit team heerst een onderkoelde sfeer. De 

groepsleden gaan afstandelijk en beleefd met el-

kaar om, maar gevoelens worden binnenskamers 

gehouden. En soms heerst er niet-uitgedrukte 

boosheid die interne conflicten kan veroorzaken.

3. DE HAPPY FAMILY
Bij deze groep zijn collega’s eerder vrienden dan 

collega’s. Een warm team om in te werken, vooral 

als alles goed loopt. Ze praten over hun privéle-

ven en verjaardagen worden uitgebreid gevierd. 

De relaties zijn belangrijker dan het werk. Maar 

het kan voor groepsleden lastig worden als er 

een haar in de boter zit, want ze hebben niet ge-

leerd om kritische geluiden te laten horen.

4. HET IEDER-OP-ZIJN-EILAND TEAM
Deze groep, of eerder een verzameling individu-

en, is als los zand. Verbinding is ver te zoeken. 

De groepsleden zijn eigenlijk nooit echt een team 

geweest. Er is nauwelijks collectief overleg en af-

stemming over het werk. Samenwerking wordt 

vermeden.

5. HET CALIMERO-TEAM
Dit team voelt zich hulpeloos en ziet geen uitweg. 

De groep stelt zich afhankelijk op van anderen, 

zoals de leidinggevende of de directie. Dit soort 

teams ontstaat vooral in een context waar macht 

en politiek mensen klein houden en het onveilig 

Sommige teams op kantoor zijn een ware vriendengroep, andere teams staan elkaar naar het 
leven. In welk team werk jij?

“De coronaperiode  
was voor leidinggevenden 

een uitgelezen kans  
om er te staan”

Silvia PrinsIn welk soort team werk jij?

BOEK: LEIDINGGEVEN ALS HET MOEILIJK IS

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  



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

WERKPLAATSVERANTWOORDELIJKE REF. 2020/1981 

die dagelijks de service op een excellent niveau waarborgt

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

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

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

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

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

Verlof als mantelzorger: hoe werkt dat?
Sinds 1 september 2020 kan je als werknemer gebruikmaken van het verlof voor mantelzorgers. 
Maar hoe regel je dat?
Verlof voor mantelzorgers is een van de vier 

soorten thematisch verlof, naast ouderschaps-

verlof, verlof voor medische bijstand en verlof 

voor palliatieve zorg.

De werknemer die verlof voor mantelzorgers 

opneemt, kan aanspraak maken op zoge-

naamde onderbrekingsuitkeringen ten laste 

van de RVA. “Hij of zij geniet ook bescherming 

tegen ontslag, net als iemand die een ander 

thematisch verlof opneemt”, aldus Catherine 

Legardien, legal expert bij Partena Professio-

nal.

VOOR WIE?
Om als mantelzorger erkend te worden, moet 

je een zorgbehoevende persoon, waarmee je 

een vertrouwensband hebt, regelmatig hel-

pen of ondersteunen. Hiervoor moet je je ver-

blijf in België hebben en ingeschreven zijn in 

het bevolkings- of vreemdelingenregister. Je 

levert je hulp bovendien niet beroepshalve, 

kosteloos én in samenwerking met een pro-

fessionele zorgverlener.

Voor een effectieve erkenning moet de man-

telzorger, met het akkoord van de geholpen 

persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger, 

een aanvraag indienen bij het ziekenfonds via 

een verklaring op erewoord. Zo’n erkenning 

blijft één jaar geldig, al kan die wel verlengd 

worden.

HOELANG?
Het type verlof verschilt. Zo kan het verlof 
voor mantelzorger opgenomen worden in 
de vorm van een volledige schorsing van de 
prestaties, een vermindering tot een halftijdse 
baan óf een vermindering met 1/5.
Bij een volledige schorsing van de prestaties 
bedraagt de duur van het verlof één maand 
per zorgbehoevende persoon. Die periode 
kan eventueel verlengd worden, maar be-
draagt maximaal zes maanden over de volle-
dige beroepsloopbaan.

In geval van vermindering met 1/2 en 1/5 duurt 
het verlof twee maanden per zorgbehoe-
vende persoon. Het maximum bedraagt hier 
twaalf maanden over de volledige beroeps- 
loopbaan. “Belangrijk is wel dat alleen vol-
tijdse werknemers hun arbeidsprestaties met 
1/2 of met 1/5 kunnen verminderen”, merkt  
Catherine Legardien op. “Deeltijdse werkne-
mers kunnen hun prestaties enkel volledig 
schorsen.”

William Visterin

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 

Overkoepelend voor beide 
campussen zoeken wij een

Hoofdboekhouder (M/V)

Functiebeschrijving :
•  Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de 

boekhoudkundige verrichtingen van alle activiteiten van het 
ziekenhuis, van het psychiatrisch verzorgingstehuis, van het 
initiatief beschut wonen, van de diverse projecten. 

•  Je werkt hiervoor samen met diverse collega’s op 2 campussen. 
Je coacht hen en begeleidt hen in de uitvoering van hun 
boekhoudkundige taken. 

•  Je staat in voor de interne en externe rapporteringen, het afsluiten 
van de jaarrekening, de opmaak van de analytische boekhouding, 
het opstellen van de exploitatie- en investeringsbegroting, de 
BTW- aangifte, fiscale aangiftes, de opvolging van het budget 
(BFM), de investeringssubsidies, het meerjarenplan. 

•  Je bewaakt de financieel administratieve processen en je doet 
voorstellen om deze te optimaliseren. 

•  Je neemt actief deel aan het boekhoudkundig en financieel 
overleg met ons partner-ziekenhuis PC Hiëronymus. 

• Je werkt constructief samen met de bedrijfsrevisor. 
• Je rapporteert aan de administratief-facilitaire directie
Zie ook www.pcgs.be

Profiel:
•  Je hebt een bachelor- of masterdiploma in een economische 

richting en 4 jaar relevante ervaring. Ervaring in de 
gezondheidssector is een pluspunt. 

•  Je bent een ervaren boekhoudkundig allrounder met sterk 
analytisch vermogen, communicatieve en coachende 
vaardigheden. 

•  Je werkt accuraat, met oog voor detail en binnen de 
vooropgestelde deadlines 

• Je bent positief, open-minded, breed-geïnteresseerd.

Wij bieden:
• Een aangename, lerende werkomgeving op 2 campussen.
• Voltijds contract onbepaalde duur.
• Barema’s van de sector (IFIC)
•  Gratis pensioenverzekering (2de pijler) en mogelijkheid tot 

hospitalisatieverzekering tegen gunstige voorwaarden.
• Maaltijdcheques.
• Overname van relevante anciënniteit. 

Solliciteren kan tegen uiterlijk 30 september ‘20

Voor meer inlichtingen betreffende de functie kan je contact 
opnemen met Ilse Machtelinckx, administratief-facilitair directeur of 
Raoul De Cuyper, algemeen directeur (tel 09/ 225 82 96)
Heb je interesse voor deze vacature? Dan kan je jouw kandidatuur 
stellen door online te solliciteren via onze website. Ga daarvoor naar 
www.pcgs.be en kies het tabblad vacatures of ga rechtstreeks naar 
pcgs.hr-technologies.com

Wat doet corona met de jobmarkt?
De Belgische arbeidsmarkt zal de rest van 2020 op een laag pitje blijven draaien als gevolg van de 
coronacrisis. Al is er ook een beetje goed nieuws.

Bedrijven houden er rekening mee dat de crisis 

langer zal duren dan ze aanvankelijk hadden ver-

wacht. Dat blijkt uit een recente rondvraag van 

uitzendbedrijf ManpowerGroup bij 446 Belgische 

werkgevers. 

De werkgevers zijn minder optimistisch over een 

herstel dan vorig kwartaal. Zo verwacht slechts 58 

procent van de werkgevers (tegenover 72 procent 

in juni) dat ze binnen de komende 12 maanden op-

nieuw aan hetzelfde tempo personeel zullen aan-

werven als vóór de Covid-19-crisis.

Hun barometer voor tewerkstellingsvooruitzichten 

geeft een waarde van 0 procent aan, wat wijst op 

een stagnatie van de arbeidsmarkt in het vierde 

kwartaal. Vlaanderen is qua tewerkstellingsvoor-

uitzichten (-3 procent) zelfs pessimistischer dan 

Wallonië (+2 procent) en Brussel (+6 procent).

LICHTPUNTJE
Toch is het niet allemaal kommer en kwel. “In Bel-

gië, net als in 22 van de 24 bevraagde Europese 

landen, verbeterden de aanwervingsintenties van 

de werkgevers in vergelijking met het vorige kwar-

taal”, aldus Philippe Lacroix, managing director van 

ManpowerGroup BeLux. “Toch willen de werkge-

vers op korte termijn in de eerste plaats hun be-

drijfsactiviteit en hun personeel vrijwaren, alvorens 

nieuwe werknemers aan te werven.”

Ook bij HR-specialist SD Worx merken ze (een lich-

te) verbetering. Op basis van hun vergelijking za-

gen ze het aantal voltijdse medewerkers in juli met 

1,16 procent stijgen ten opzichte van een maand 

eerder. Er is dus weliswaar groei, maar in dezelfde 

periode vorig jaar was die dubbel zo sterk. Of hoe 

die verbetering vooralsnog bescheiden is …

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

S
P

ID
E

R
C

O
N

C
E

P
TS

.E
U

Tr
a
n
s
p
o
rt

L
o
g
is

tic
s

A
u
to

m
o
tiv

e

Wij actief in de sectoren

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indiensttreding: januari 2021

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

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

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 

www.deputter.co / jobs

DISPATCHER
met ervaring in nationale / internationale transportplanning!

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

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

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

AANBOD
 • Een interessante functie 

met de nodige uitdaging 
en afwisseling in een 
aangename organisatie

 • Een representatief loon 
volgens ervaring en 
competenties

PROFIEL
 • U genoot een hogere opleiding of bent 

gelijkwaardig door ervaring
 • U kan relevante werkervaring voorleggen 

in nationale transportplanning
 • Een geboren organisator met sterk 

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

ingesteld
 • Tweetalig Nederlands / Frans, elke andere 

taal is een pluspunt
 • Met MS Office bent u vertrouwd



De Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Sociale Huisvesting bestaat dit jaar 100 jaar en verhuurt 
ongeveer 2.000 sociale huurwoningen in de regio Vilvoorde, Machelen en Muizen. Een team 
van 20 medewerkers werkt samen om de missie van de organisatie op een professionele en 
toekomstgerichte manier te realiseren, namelijk alles in het werk stellen om betaalbaar en goed 
wonen mogelijk te maken.
In het kader van de verdere ontwikkeling van de organisatie is de maatschappij op zoek naar een:

verantwoordelijke klantenadministratie – leefbaarheid en financiën
Functie:
•   Je bent verantwoordelijk voor de afdeling waaronder alle klantgerichte processen in de 

sociale huisvestingsmaatschappij ressorteren. 
•  Je leidt, coacht, coördineert alle medewerkers die werken aan de realisatie van deze 

processen. 
•  Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van een correcte boekhouding en alle nodige 

planning en rapportage inzake financiën om een gedegen financieel beheer van de 
maatschappij te kunnen voeren. Daarin zorg je ervoor dat er aan alle wettelijke vereisten 
wordt voldaan, boekhoudkundig, fiscaal, juridisch,…

•  Je denkt mee na over verbeteringen in processen, automatisering, digitalisering …, 
Profiel:
•   Je hebt een masterdiploma of bent gelijkwaardig door ervaring, bij voorkeur in de richting: 

financieel-economisch-boekhoudkundig met ervaring/bijkomende opleiding in sociale 
context 

•  Je bent open, communicatief, teamgericht, je kan mensen motiveren en je coacht je 
medewerkers zodat zij hun job professioneel kunnen uitvoeren

• Je kan overleg initiëren en faciliteren tot besluitvorming
•  Je redeneert procesmatig, werkt graag aan verbeteringen in processen en bent 

klantgericht ingesteld
•  Je bent een meerwaarde in het managementteam zodat alle opdrachten in de 

maatschappij goed met elkaar gealigneerd worden
• Werken op basis van facts & figures 
• Ervaring in de sector van de sociale huisvesting is een troef.
•  Je bent gemotiveerd om bij te dragen aan een organisatie met een maatschappelijke 

doelstelling, je hebt affiniteit met organisaties waarin stakeholders een belangrijke rol 
spelen in de besluitvorming

• Je bent bereid tot bijscholing 
Aanbod:
•   Voltijdse functie van onbepaalde duur met brede verantwoordelijkheden in een 

organisatie die zichzelf in vraag durft te stellen, tegemoet wil komen aan (toekomstige) 
klantenverwachtingen en sociale huisvesting op de kaart wil brengen.

•   Verloning volgens competenties en ervaring, rekening houdend met de barema’s.
•   Bijkomende extralegale voordelen (groepsverzekering, zorgverzekering, maaltijdcheques).
Interesse?
Aarzel dan niet en stuur je sollicitatie met CV en motivatiebrief naar Inter-Vilvoordse 
Maatschappij voor Huisvesting, Parkstraat 115 te 1800 Vilvoorde t.a.v. de heer Olivier 
Moelaert, directeur of naar onthaal@intervilvoordse.be, en dit uiterlijk tot 26 oktober 2020. 
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht 
geslacht, afkomst, leeftijd of beperking. 

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

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

  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

Overkoepelend voor beide 
campussen zoeken wij een

Hoofdboekhouder (M/V)

Functiebeschrijving :
•  Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de 

boekhoudkundige verrichtingen van alle activiteiten van het 
ziekenhuis, van het psychiatrisch verzorgingstehuis, van het 
initiatief beschut wonen, van de diverse projecten. 

•  Je werkt hiervoor samen met diverse collega’s op 2 campussen. 
Je coacht hen en begeleidt hen in de uitvoering van hun 
boekhoudkundige taken. 

•  Je staat in voor de interne en externe rapporteringen, het afsluiten 
van de jaarrekening, de opmaak van de analytische boekhouding, 
het opstellen van de exploitatie- en investeringsbegroting, de 
BTW- aangifte, fiscale aangiftes, de opvolging van het budget 
(BFM), de investeringssubsidies, het meerjarenplan. 

•  Je bewaakt de financieel administratieve processen en je doet 
voorstellen om deze te optimaliseren. 

•  Je neemt actief deel aan het boekhoudkundig en financieel 
overleg met ons partner-ziekenhuis PC Hiëronymus. 

• Je werkt constructief samen met de bedrijfsrevisor. 
• Je rapporteert aan de administratief-facilitaire directie
Zie ook www.pcgs.be

Profiel:
•  Je hebt een bachelor- of masterdiploma in een economische 

richting en 4 jaar relevante ervaring. Ervaring in de 
gezondheidssector is een pluspunt. 

•  Je bent een ervaren boekhoudkundig allrounder met sterk 
analytisch vermogen, communicatieve en coachende 
vaardigheden. 

•  Je werkt accuraat, met oog voor detail en binnen de 
vooropgestelde deadlines 

• Je bent positief, open-minded, breed-geïnteresseerd.

Wij bieden:
• Een aangename, lerende werkomgeving op 2 campussen.
• Voltijds contract onbepaalde duur.
• Barema’s van de sector (IFIC)
•  Gratis pensioenverzekering (2de pijler) en mogelijkheid tot 

hospitalisatieverzekering tegen gunstige voorwaarden.
• Maaltijdcheques.
• Overname van relevante anciënniteit. 

Solliciteren kan tegen uiterlijk 30 september ‘20

Voor meer inlichtingen betreffende de functie kan je contact 
opnemen met Ilse Machtelinckx, administratief-facilitair directeur of 
Raoul De Cuyper, algemeen directeur (tel 09/ 225 82 96)
Heb je interesse voor deze vacature? Dan kan je jouw kandidatuur 
stellen door online te solliciteren via onze website. Ga daarvoor naar 
www.pcgs.be en kies het tabblad vacatures of ga rechtstreeks naar 
pcgs.hr-technologies.com

Wat doet corona met de jobmarkt?
De Belgische arbeidsmarkt zal de rest van 2020 op een laag pitje blijven draaien als gevolg van de 
coronacrisis. Al is er ook een beetje goed nieuws.

Bedrijven houden er rekening mee dat de crisis 

langer zal duren dan ze aanvankelijk hadden ver-

wacht. Dat blijkt uit een recente rondvraag van 

uitzendbedrijf ManpowerGroup bij 446 Belgische 

werkgevers. 

De werkgevers zijn minder optimistisch over een 

herstel dan vorig kwartaal. Zo verwacht slechts 58 

procent van de werkgevers (tegenover 72 procent 

in juni) dat ze binnen de komende 12 maanden op-

nieuw aan hetzelfde tempo personeel zullen aan-

werven als vóór de Covid-19-crisis.

Hun barometer voor tewerkstellingsvooruitzichten 

geeft een waarde van 0 procent aan, wat wijst op 

een stagnatie van de arbeidsmarkt in het vierde 

kwartaal. Vlaanderen is qua tewerkstellingsvoor-

uitzichten (-3 procent) zelfs pessimistischer dan 

Wallonië (+2 procent) en Brussel (+6 procent).

LICHTPUNTJE
Toch is het niet allemaal kommer en kwel. “In Bel-

gië, net als in 22 van de 24 bevraagde Europese 

landen, verbeterden de aanwervingsintenties van 

de werkgevers in vergelijking met het vorige kwar-

taal”, aldus Philippe Lacroix, managing director van 

ManpowerGroup BeLux. “Toch willen de werkge-

vers op korte termijn in de eerste plaats hun be-

drijfsactiviteit en hun personeel vrijwaren, alvorens 

nieuwe werknemers aan te werven.”

Ook bij HR-specialist SD Worx merken ze (een lich-

te) verbetering. Op basis van hun vergelijking za-

gen ze het aantal voltijdse medewerkers in juli met 

1,16 procent stijgen ten opzichte van een maand 

eerder. Er is dus weliswaar groei, maar in dezelfde 

periode vorig jaar was die dubbel zo sterk. Of hoe 

die verbetering vooralsnog bescheiden is …

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



WORD COLLEGA #VANRSL

Roeselare is een stad van en voor alle mensen. Als medewerker van de 
stad wil jij die mensen graag centraal zetten. Je bent geëngageerd en 
betrouwbaar en je wil samen met je collega’s elke dag beter doen dan 
de dag ervoor. Wij waarderen de competenties van iedereen, ongeacht 
leeftijd, geslacht, afkomst of arbeidshandicap. Diversiteit is een kracht.

Selectie i.s.m.

Meer info en andere vacatures: 
www.roeselare.be

Stad Roeselare zoekt enthousiaste talenten met goesting 
om mee te bouwen aan onze stad.

• Beleidsmedewerker Klimaat, Energie 
en Duurzaamheid

• Expert subsidies en externe relaties

• Themaverantwoordelijke Mobiliteit

• Diensthoofd Gebouwen

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.

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 

www.deputter.co / jobs

FLEUR is als groothandelskwekerij een belangrijke speler in de Belgische 
groensector en biedt een enorm assortiment aan kwaliteitsplanten aan. Het bedrijf 
richt zich specifiek op de professionele sector, bovendien zijn zij sterk actief op de 
Franse markt. Om de groei van de transportservice binnen de organisatie Fleur en 
Fleur Logistics in Beselare verder in goede banen te leiden, zijn wij op zoek naar 
een gedreven:             www.fleur.be

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

Als Transportplanner sta je in voor het plannen, organiseren en opvolgen van 
transportopdrachten (groupage) op de meest rendabele manier, zonder het 
commerciële aspect uit het oog te verliezen.  Je beheert een aantal eigen wagens 
alsook onderaannemers. Dit betekent eveneens dat je de planning steeds bijstelt en 
aanpast in functie van last minute vragen van klanten. Je collega’s staan je bij in de 
planning en opvolging van de verpakking (karren, pallets, boxen, …). Je rapporteert 
rechtstreeks aan de Transport Manager.

AANBOD
 •  Een aantrekkelijk salaris 

in functie van kennis en 
ervaring aangevuld met 
extralegale voordelen 

 •  Een boeiende functie met 
reële verantwoordelijkheden 
en ruimte voor innovatie

 • Vlot bereikbaar en filevrije 
omgeving 

PROFIEL
 • Je hebt een aantal jaren ervaring als 

transportplanner groupage en de ambitie 
om te groeien

 • Ervaring in optimalisatie van transport en 
kennis van de Franse markt zijn een must

 • Attest van Vakbekwaamheid is een 
duidelijk voordeel maar geen must

 • Je werkt planmatig en nauwgezet en bent 
stressbestendig 

 • Je bent tevens een communicatieve en 
assertieve doorzetter

 • Je bent een echte problem solver
 • Je beheerst de Nederlandse en de Franse taal 

TRANSPORTPLANNER
met kennis van groupage



ONDERNEMENDE 
PLANT MANAGER
• met KMO-spirit (ref. 114 102)

De uitdaging: • de operationele leiding: planning, personeels-
voorziening, productieleiding, kwaliteitscontrole, aankoop, 
R&D, logistiek, machineparkbeheer en -onderhoud • overleg 
met de commerciële directie • de continue optimalisering van 
de productieprocessen.
Kortom, je wordt P&L-eindverantwoordelijke en rapporteert 
rechtstreeks aan de CEO van de groep.

Profi el: • daadkrachtig • (economisch) master of ingenieur
• people manager met sterk inzicht in productieprocessen
• bij voorkeur ervaring in industriële productie (maakindustrie) 
• affi niteit met de grafi sche sector is een pluspunt maar
geen noodzaak • interesse voor nieuwe toepassingen o.a. 
industriële nicheproducten, klantenondersteuning via IT-
bestelplatformen, …

Aanbod: • de uitdaging om autonoom een KMO te runnen 
• een grote betrokkenheid bij toekomstige projecten en 
investeringen • sterke groepssynergieën op vlak van sales en 
IT • talrijke toonaangevende referenties in zéér uitéénlopende 
sectoren • een marktconform remuneratiepakket of vergoeding 
via management vennootschap.

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

DIOSS PRINT 

SOLUTIONS maakt deel 

uit van een geïntegreerde 

bedrijvengroep.

Wij zijn actief in 

gespecialiseerde print-, 

smartcard- en ICT-

oplossingen in opdracht 

van de Belgische industrie 

en dienstensector. 

Voor de grafi sche 

productieplant in 

IEPER zoeken wij ter 

opvolging een (m/v)

Aanwerving exclusief begeleid door 
onze professionele HR-partner. Menen – Oostende

VERDONCK PROFESSIONAL PARTNERS bv
is een gespecialiseerde dienstverlener in personeels-
selectie, psychologische screenings en assessments.
Ter ondersteuning zoeken wij voor de vestiging
in MENEN een (m/v):

MANAGEMENT ASSISTANT
communicatief bachelor • met interesse voor digitale 
marketing (ref. 124 404)

De uitdaging: Na een korte introductie zal je instaan voor: • de administratieve follow-up 
van opdrachten en klanten • het agendabeheer en de mailcommunicatie • het (telefonisch) 
onthaal en het databeheer van sollicitanten • digitale mediacampagnes. Kortom, je wordt 
een administratieve spilfi guur die garant staat voor een vlotte kantoorwerking.

Profi el: • “hands on” bachelor of gelijkwaardig door ervaring • interesse voor bedrijfs-
management en personeelsselectie • vlotte zelforganisatie • IT-minded

Aanbod: • een grote diversiteit in taken en contacten • een dynamische KMO-
spirit • een professionele organisatie • een stevige regionale reputatie

• marktconforme loonvoorwaarden.

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 

KLARATEX, gevestigd in Wevelgem, is als wasserij gespe-
cialiseerd in de verhuur, het onderhoud en de verkoop van 
werkkledij voor bedrijven (o.a. de voedingssector). Dankzij 
een ervaren personeelsteam (40 wkn), een geautomatiseerd 

productieapparaat en een effi ciënte logistieke dienstverlening kennen wij een stabiele groei en 
zoeken wij ter opvolging een (m/v)

ONDERNEMEND PRODUCTIELEIDER
proactief organisator en enthousiasmerende coach (ref 61 506)

De uitdaging: Na een korte introductie zal je instaan voor: • de dagelijkse organisatie en 
coördinatie • de aansturing van de planning • de supervisie over technische interventies 
en I.T.-infrastructuur • de follow-up van alle (productie)parameters • de begeleiding van 
de klantenaudits • verbeteringstrajecten i.f.v. proces-optimalisatie • de rapportage aan de 
familiale directie.

Profi el: • ingenieur of bachelor met leidinggevende ervaring in productie • een pro-
actieve en motiverende coach • vertrouwd met een KMO-spirit •  team-minded, verande-
ringsgericht en met interesse voor techniek. 

Aanbod: • de uitdaging om autonoom een volledige productie-unit te runnen • kansen 
tot verdere bijscholing o.a. preventie, kwaliteit, milieu • een solide en financieel 

gezonde KMO • vast dagwerk • een aantrekkelijk en marktconform salaris + 
voordelen + representatieve bedrijfswagen.

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 

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

Goesting om je carrière 
verder uit te bouwen? 

www.asap.be/nl/jobs/bouw

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN 
DE BOUW?

Je eerste realisatie was een houten blokkenhuis. 
Daarna volgden ontelbare creatieve Lego-
constructies. Met of zonder plannen. Want jij 
wéét hoe je een duurzame constructie realiseert. 
Toen al. En nu nog steeds. Een hypermoderne 
nieuwbouw of een ambitieuze renovatie: jij steekt 
graag de handen uit de mouwen om een aange-
name en future proof woon- en werkomgeving te 
realiseren. 

TOPJOB IN 
DE BOUW?

Je eerste realisatie was een houten blokkenhuis. 
Daarna volgden ontelbare creatieve Lego-
constructies. Met of zonder plannen. Want jij 
wéét hoe je een duurzame constructie realiseert. 
Toen al. En nu nog steeds. Een hypermoderne 
nieuwbouw of een ambitieuze renovatie: jij steekt 
graag de handen uit de mouwen om een aange-
name en future proof woon- en werkomgeving te 
realiseren. 

uw professionele partner in Verkoop- en PersoneelsZorg

TOPJOBS VIA ANTOON BULCKE

ONTDEK ZE IN JOBAT
EN VIA WWW.ANTOONBULCKE.BE



Een passie voor Transport, Logistiek & Automotive?
De Putter & Co, gevestigd in Antwerpen, is een ondernemend consultancykantoor voor de sectoren 
Transport, Logistiek en Automotive. We behoren tot de belangrijkste en best gereputeerde in deze markt. 
Naast Managementadvies & coaching, QSE-begeleiding & procesoptimalisatie, adviseren we tal van bedrijven 
op logistiek vlak. Tevens rekruteren wij midden- en hogere kaderfuncties binnen onze specialisatie via creatieve 
mediacampagnes, direct search of executive search.
Onze klanten zijn voornamelijk bedrijven die marktleider of “challenger” zijn in hun segment, meestal Belgische 
vestigingen van multinationals of grotere familiale ondernemingen. Om onze groei te ondersteunen, wensen wij 
ons team te versterken met een (m/v):
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Straatsburgdok – Noordkaai 21 bus 14   B-2030 Antwerpen T: +32-3-320.87.87 www.deputter.co
Mail je CV naar De Putter & Co t.a.v. dhr. William De Putter   w.deputter@deputter.co

FUNCTIE
• Je bent verantwoordelijk voor de totale rekruteringsopdracht van de profielopname tot de 

opvolging van de geplaatste kandidaat
• Je draagt zorg voor de identificatie en selectie van potentiële kandidaten (media of direct 

search via telefonische acties/internet, …), een eerste telefonische screening, een diepgaand 
interview en een uitgebreide rapportage en presentatie van de kandidaat aan onze klant

• Je staat in voor het accountmanagement en bent de contactpersoon voor onze 
opdrachtgevers

• Je behandelt elke opdracht accuraat en resultaatgericht

PROFIEL
• Hogere opleiding
• Ervaring in een gelijkaardige functie bij een selectiekantoor
• Kennis van Supply Chain of Automotive is een plus
• Je communiceert vlot en werkt oplossingsgericht
• Doorzetter en flexibel in functie van klantenbehoeften 
• Je bent meertalig (N/F/E) en kan vlot overweg met PC en business media
• Discretie en diplomatie zijn voor jou vanzelfsprekend

AANBOD
• Een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen in functie van je resultaten
• Een boeiende en gevarieerde job in een dynamisch team
• Uitdagende verantwoordelijkheden binnen een groeiend, internationaal georiënteerd bedrijf
• Een aangename werksfeer in een professionele werkomgeving 
• Vlot bereikbaar, ook met het openbaar vervoer (Antwerpen – aan Kinepolis)
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Meer informatie over deze en andere vacatures vind je op   

www.deputter.co/jobs

RECRUITMENT CONSULTANT

WINVEST Holding nv
Antwerpse vastgoedinvesteerder zoekt: 

MEEWERKENDE PATRON 
TECHNIEK : 

LOODGIETERIJ EN/OF ELEKTRO 
met of zonder ervaring!

• U bent ambitieus, gepassioneerd, een harde werker.
•  U heeft ondernemersbloed en een zelfstandige mentaliteit.
• U bent leergierig, een goede coach, correct en efficiënt.
•  U bent technisch aangelegd en u wenst uw leven een nieuwe wending te 

geven!!!

Solliciteer dan en Join the Club W. !
Wie zijn wij ?
•  Een Antwerpse vastgoedinvesteerder waar elke medewerker beantwoordt 

aan bovenstaand profiel.
•  Een conglomeraat van (vastgoed)vennootschappen dat een enorme expansie 

kent.
•  Een werkgever die haar medewerkers behandelt als ondernemers, zowel op 

gebied van vrijheid, verantwoordelijkheid als financiële waardering.
•  Een club enthousiaste medewerkers die op zoek is naar de juiste bijkomende 

collega om haar groei te bestendigen en te verzekeren.

Aanbod
•  Financiële zekerheid in een kapitaalkrachtige groep.

Interesse? 
Join the CLUB en stuur uw motivatiebrief en CV naar 
beheer@winvest-holding.com.   

Meer info over onze realisaties vindt u op www.made.estate.

BOEKHOUDER 
Dossierbeheerder (m/v) 

in de regio Antwerpen, Lier, Mechelen 
 

Best is te bellen naar Pieter Brabants 
+32 487 630 747  pb@houseofconsultants.com 

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)

experts in personeelsscreening

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



AZ Turnhout is een vooruitstrevend en groot regionaal ziekenhuis dat een ‘Gast-huis’ wil zijn in de 
letterlijke betekenis van het woord. Met ruim 2.000 medewerkers en 200 artsen zijn we ook meteen 
één van de grootste werkgevers in de Kempen. De beste zorg bieden aan onze patiënten is onze 
missie, mensgericht en met aandacht voor de beleving van de patiënt en zijn of haar naasten. Een 
vlotte samenwerking tussen alle diensten, van keukenhulp tot arts, van verpleging tot administratie, 
is daartoe de sleutel. Wij zijn op zoek naar:

· Hoofdverpleegkundige
Medische Beeldvorming

· Diensthoofd 
Centrale Sterilisatieafdeling (CSA)

Wij bieden u: • Contract van onbepaalde duur • Evenwichtig samengesteld loonpakket met overname 
van relevante anciënniteit • Hospitalisatieverzekering • Maaltijdcheques • Bijscholingsmogelijkheden 
• Uitstekende verlofregeling • Fietsvergoeding • Sociaal abonnement • Uitdagende en professionele 
werkomgeving waar patiëntveiligheid een centrale rol inneemt

Meer info over de functies en de sollicitatieprocedure
vindt u op www.azturnhout.be/solliciteren

LOGO NIAZ.pdf   1   01-11-16   15:55

Nog vragen?
Verdere inlichtingen zijn te bekomen bij: 
- Lotte Mevis, zorgmanager (014 40 69 76) voor de functie 

van Hoofdverpleegkundige
- Jurgen Proost, zorgmanager (014 44 42 02) voor de functie 

van Diensthoofd

Interesse?
Solliciteren kan tot en met 11 oktober 2020 (uitsluitend) via het online 
sollicitatieformulier op www.azturnhout.be/solliciteren. Gelieve uw 
motivatiebrief en cv toe te voegen.

GESPECIALISEERDE 
ZORG DICHT 
BIJ HUIS

IMPORTEX N.V., exclusief verdeler in België en in Groot-Hertogdom 
Luxemburg van NU-SWIFT blusapparaten, wenst zijn verkoopploeg te 
versterken en zoekt een (m/v) 

ONDERHOUDSMONTEUR 
BLUSAPPARATEN
voor de provincie Antwerpen
Je functie: 
Je bent verantwoordelijk voor het jaarlijkse onderhoud van brandblussers en 
brandpreventiemateriaal bij onze klanten, conform normen en regels.

Je taken: 
• Je voert inspecties, onderhoud uit en adviseert klanten op het gebied van 
brandbeveiliging • Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de verkoop 
van brandpreventiemateriaal aan onze klanten.

Je profiel: 
• Je hebt technische affiniteiten • Je bent in het bezit van een rijbewijs B 

• Je communiceert vlot en gemakkelijk met klanten en bent 
commercieel aangelegd • Je bent serieus, ordelijk en 

nauwgezet • Je werkt graag zelfstandig en zoekt altijd 
naar oplossingen • Je bent fysiek resistent en je kan 

goed tegen stress.

Ons aanbod: 
• Bediendecontract van 38 uur/week • Goede arbeids-
voorwaarden • Hospitalisatieverzekering • Aanvullend 
pensioenplan • Vast salaris met premies • Gedegen 
interne training • Voertuig van de firma.

Interesse? 
Stuur uw kandidatuur met foto naar 
info@importex.be (t.a.v. de Personeelsdienst).

www.importex.be
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Een job 
in de Kempen?

IOK en IOK Afvalbeheer zijn dynamische 
en sterk groeiende organisaties die als 
doel hebben de aangesloten besturen te 
ondersteunen. IOK en IOK Afvalbeheer zoeken 
gemotiveerde medewerkers (m/v) voor een 
voltijdse tewerkstelling:

Stafmedeweker 
Milieu

onbepaalde duur - master 

Deskundige 
Infrastructuur- 

en Bouwdossiers
onbepaalde duur - bachelor 

Surf naar www.iok.be voor meer 
inlichtingen.

Interesse? Mail naar job@iok.be 
of stuur je motivatiebrief met cv naar IOK, 
t.a.v. de personeelsdienst, Antwerpseweg 1 te 
2440 Geel voor 30 september 2020.

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



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

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

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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

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

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

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

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



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

 www.northseapaints.be

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

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

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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

R

Interesse? 
Bel Patrick op het nummer 0473 28 02 01  

of mail naar laura@winfera.be
Meer info op www.winfera.be

voor onze vestigingen in Hasselt en/of Tongeren.

Plaatsers • Opmeters • Werkvoorbereiders

Goesting in een nieuwe job? Kom werken bij Winfera!

Je bent:  
• een blijgezinde optimist
• altijd nauwgezet met oog voor detail
• met een uitgesproken hands-on mentaliteit
• ervaren in de schrijnwerkerij
• een teambuddy voor je collega’s
• en gaat altijd trots voor het perfecte eindresultaat 
Dan heeft Winfera voor jou: 
• een ongelofelijk mooie kans in een mooi en stabiel bedrijf
• met toffe collega’s
• die net als jij, correct en op tijd betaald worden,  
 ook de overuren

Wij zijn dringend op zoek voor onze ramen en deuren naar:

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)

Het gemeentebestuur van Heers zoekt een:

MILIEUAMBTENAAR
B1-B3 • in contractueel verband

Heers is een landelijke gemeente met mooie kastelen, 
in het hart van Haspengouw en heeft ambitieuze ‘nabije 
toekomstplannen’. Onze dynamische personeelsploeg 
zet zich dagelijks in voor onze ± 7.350 inwoners om 
deze ambities waar te maken. Heb jij een uitgesproken 
collegiale instelling? Werk je graag samen voor het 
verbeteren van onze dienstverlening aan de inwoners 
en dat in een aangename werkomgeving? Solliciteer 
dan zeker voor deze vacature.

Voel jij je aangesproken en voldoe je aan de vereiste 
voorwaarden? Stel je dan zeker kandidaat!

Alle gegevens zoals een uitgebreide functiebeschrijving 
en -profiel, de verloning, de wijze om je kandidaat te 
stellen en de selectieprocedure zijn te raadplegen op 
www.heers.be/vacatures of kunnen op eenvoudig 
verzoek bekomen worden. Uiterste datum voor 
kandidatuurstelling: woensdag 30 september 2020.

Gemeentebestuur Heers
Paardskerkhofstraat 20, 3870 Heers
011 48 01 04, sollicitaties@heers.be



FN HERSTAL

SINCE 1889

POLYVALENTE DRAAIER-FREZER

Functie: • Instaan voor draai- en freeswerkzaamheden met CNC (merk HAAS) • Ontwerpen 
maken ter verbetering van productiemachines en gereedschappen • Dimensionele 
controles uitvoeren

MACHINEOPERATOR/CONDUCTEUR

Functie: • Zelfstandig instellen, bedienen en onderhouden van de productiemachines  
• Verantwoordelijk voor het fabricageproces, inclusief aansturen van productiemedewerkers 
• Uitvoeren van SPC (Statistische Proces Controle) • Verantwoordelijk voor klein onderhoud

Profiel: • Minimaal TSO-opleiding, technische richting elektromechanica • Leiding-
gevende capaciteiten • Ervaring is een pluspunt • Flexibel en teamgericht werken  
• Bereid om in ploegendienst te werken

FN Herstal behoort tot de Groep HERSTAL, de nummer één in de wereld op gebied van 
lichte wapensystemen. De vestiging in Zutendaal is gespecialiseerd in de fabricatie van 
munitie en zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een:

Wij bieden: • Boeiende job met verantwoordelijkheden • Mogelijkheid tot functierelevante 
opleidingen • Mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur met aangepaste verloning

Meer weten over FN Herstal? Kijk op www.fnherstal.com

Interesse? Stuur vóór 30 september 2020 je sollicitatie brief met cv t.a.v. Nico Smits, 
personeelsverantwoordelijke, FN Herstal, Afd. Zutendaal, Heiwijkerweg 62, 3690 Zutendaal 
of mail naar nico.smits@fnherstal.com

Profiel: • Minimaal TSO-diploma mechanica • Enkele jaren relevante ervaring • Dynamisch 
en leergierig • Kennis van lassen is een pluspunt, evenals kennis van een CAD-systeem 
• Zelfstandig en in dagpost werken • Op zelfstandige basis is een mogelijkheid

Lanaken is een groene gemeente met veel ongerepte 
natuur in het centrum van het Euregiogebied. De 
gemeente werkt intensief aan haar economische 
ontwikkeling, aangenaam wonen en toeristische 
promotie. Het centrum heeft een stedelijk karakter en 
er is een divers cultureel en sportaanbod. De gemeente 
Lanaken telt ongeveer 26.000 inwoners en onze 
280 medewerkers van gemeente en OCMW zorgen 
dagelijks voor een optimale dienstverlening. Om deze 
verder te ondersteunen, zijn wij op zoek naar:

 
Interesse in een van deze jobs?
Stuur vóór 1 oktober 2020 je motivatiebrief, cv en diploma naar OCMW Lanaken,  
Vast Bureau, Gasthuisstraat 18, 3620 Lanaken of mail alles naar 
personeelsdienst@lanaken.be. Voor meer informatie en de uitgebreide 
omschrijvingen/voorwaarden: www.lanaken.be/bestuur/vacatures

Kinderbegeleid(st)er
• dienst kinderopvang van het OCMW • deeltijds (19/38) • onbepaalde duur • niveau C1-C2 • aanleg werfreserve

Kok (kinderdagverblijf)
• dienst kinderopvang van het OCMW • deeltijds (19/38) • onbepaalde duur • niveau C1-C3

Functie: • Je werkt in een kinderdagverblijf, een buitenschoolse kinderopvang of 
als opvangbegeleider bij het project “brede school”. • Je staat in voor de opvang en 
verzorging van kinderen en leert hen dagelijkse handelingen aan. • Je werkt activiteiten 
uit. • Je informeert ouders over het verloop van de opvangdag.

Profiel:  • Je beschikt over een erkend diploma of attest van kinderzorg of een gelijk
waardige kwalificatie goedgekeurd door Kind & Gezin. • Je bent flexibel inzetbaar.

Functie: • Je bereidt dagelijks middagmaaltijden en fruitpap voor de kindjes van 
kinderdagverblijf ‘Blommeke’. • Je stelt een gezond menu op, aangepast aan de noden 
van de kinderen. • Je ruimt op, doet de afwas en je bestelt tijdig de voedingsmiddelen.

Profiel:  • Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig 
(bij voorkeur koksopleiding). • Je werkt hygiënisch en nauwgezet en hebt veel 
verantwoordelijkheidszin. • Je slaagt voor de selectieproef.

Aanbod voor beide functies: • Afwisselende job met veel sociale contacten in een fijne 
sfeer. • Verloning volgens barema C1C2 (min. € 983  max. € 1.548 bruto) voor de 
functie van kinderbegeleid(st)er, C1C3 (min. € 963  max. € 1.763 bruto) voor de 
functie van kok, aangevuld met maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering.

Gezocht:  
M/V/X met gezond 

verstand 
Bilzen heeft iets apart. Eigenzinnig maar vastberaden. Hier bekijken 

we de dingen graag anders. We zijn niet de grootste. Ook niet de 
oudste of de chicste. We doen het op onze manier. Met passie, 

goesting en de ambitie om Bilzen elke dag opnieuw biesonder te 
maken. Daarom zijn we op zoek naar een:

INTERGEMEENTELIJKE 
PREVENTIEWERKER  

GEZONDHEID 
(niveau B – basisgraad Bv, deeltijds (4/5de)  

in een contract van bepaalde duur tot eind 2024)
 Profiel Je werkt voor de gemeenten Bilzen – Hoeselt – Tongeren 

– Riemst – Voeren van de eerstelijnszone ZOLim. Je 
geeft op lokaal niveau uitvoering aan de doelstellingen 
van het Vlaams preventief gezondheidsbeleid. 
Afhankelijk van de gekozen thema’s word je inhoudelijk 
ondersteund door Logo Limburg, Zorggroep Zin of 
Vlaamse partnerorganisaties. Je hebt interesse in een 
gevarieerde job met maatschappelijke impact. Je kan 
projectmatig werken en kan mensen enthousiasmeren 
zodat ze gezonder gaan leven. Je bent bereid om deel te 
nemen aan sporadische avond- of weekendactiviteiten. 

 Diploma  Je beschikt over een bachelordiploma in een humane, 
sociaalwetenschappelijke of paramedische richting.

 Loon  Een bruto maandloon (afhankelijk van relevante 
ervaring en anciënniteit) tussen € 1.968,62 en € 3.317,07, 
aangevuld met extralegale voordelen.

Solliciteren kan uiterlijk tot 29 september 2020 
door je sollicitatiebrief, cv en een kopie van je 
diploma te versturen naar de personeelsdienst, 
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen of via e-mail naar 
vacatures@bilzen.be. Raadpleeg het uitgebreid 
vacaturebericht en de volledige functiekaart op 
www.bilzen.be.

Technisch assistenten onderhoud 
Woonzorgcentrum De Motten, sociaal huis De Semper, 
Huis van het Kind, Lokaal Dienstencentrum of ander 
gebouw dat tot het lokaal bestuur ressorteert
(deeltijds, voltijds betrekking + wervingsreserve 2j)

Jouw uitdaging
Als technisch assistent(e) onderhoud sta je in voor een nette, 
hygiënische en gezellige leef-en werkomgeving voor alle 
residenten en personeelsleden van het woonzorgcentrum 
“De Motten” en /of personeelsleden van het sociaal huis 
(administratief centrum), het huis van het kind, het lokaal 
dienstencentrum, of ander gebouw dat tot het lokaal bestuur 
ressorteert. 

Jouw profiel
Je bent een ijverige werker voor wie orde en netheid zeer 
belangrijk zijn. Je houdt van poetsen en een huiselijke, propere 
woon – en werkomgeving. Je hebt interesse in de leefwereld 
van de oudere zorgvrager. Je bent discreet en betrouwbaar.

Ons aanbod 
halftijds, 3/4de - tijds en/of voltijdse arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde duur na gunstige eerste evaluatie.
Verloningsbarema D1-D3 (€1929,60-€3003,22/maand), 
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, aanvullend 
pensioen.

Zorgkundigen
woonzorgcentrum De Motten
(deeltijds, voltijds betrekking + 
wervingsreserve 2j)

Jouw uitdaging
Onze bewoner met talent voor zorg zich thuis laten voelen in 
hun nieuwe huis. Je staat in voor de dagelijkse hygiënische 
zorgen, maar hebt minstens evenveel oog voor het psychisch 
welzijn van onze bewoners en staat hen daadkrachtig bij in het 
vervullen van hun wensen. 

Jouw profiel
Je bent energiek, zorgzaam, hulpvaardig, leergierig, creatief 
en flexibel. Je hebt een hart voor ouderen die nood hebben 
aan zorg en ondersteuning. Je beschikt over een visum als 
zorgkundige.

Ons aanbod 
Deeltijdse, 3/4de-tijds en/of voltijdse arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde duur na gunstige eerste evaluatie.
Verloningsbarema C1s-C2s (€2182,13-€3671,77/maand),
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, aanvullend 
pensioen.

Verpleegkundigen
woonzorgcentrum De Motten
(deeltijds, voltijds betrekking + wervingsreserve 2j)

Jouw uitdaging
Je staat in voor de medische zorg en opvolging van de 
bewoners in het woonzorgcentrum. Je werkt samen met 
de collega’s van het multidisciplinair team ten dienste van 
ouderen die nood hebben aan zorg en ondersteuning.

Jouw profiel
Je ben in het bezit van een diploma gebrevetteerde, 
gegradueerde of bachelor verpleegkunde. Je bent een 
gedreven persoon met zin voor verantwoordelijkheid, je kan 
zowel zelfstandig als in team werken. Je bent constructief, 
dynamisch, leergierig en alert. Naast goede verpleegtechnische 
vaardigheden beschik je over een gezonde dosis empathie 
en staat het psychosociaal welbevinden centraal. Sterke 
communicatieve en organisatorische vaardigheden typeren jou.

Ons aanbod 
Deeltijdse of voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur na gunstige eerste evaluatie.
Verloningsbarema BV1-BV3 (€2810,19-€4710,49/maand)
C3G-C4G (€2560,57-€4275,68/maand), maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen.

Interesse?
Stuur je kandidatuur voor deelname aan de selectieproeven 
voor opname in de werfreserve voor jou passende functie 
ter attentie van het Vast Bureau, OCMW, Dijk 124 te 3700 
Tongeren. Dit kan per post (de poststempel is bepalend voor 
de datum van kandidatuurstelling) of via personeelsdienst@
desemper.be.
Je sollicitatiebrief vermeldt voor welke functie je wenst deel 
te nemen aan de werfprocedure, motiveert je kandidatuur en 
is vergezeld van je curriculum vitae met foto en een kopie van 
het vereiste diploma en/of attesten.
Kandidaturen voor de functie van technisch assistente 
onderhoud bereiken ons uiterlijk op 04.10.2020. 
Kandidaturen voor de functies van zorgkundigen en 
verpleegkundigen bereiken ons uiterlijk op 11.10.2020.

bijkomende informatie iz deze functies?
personeelsdienst OCMW-Tongeren- tel: 012459285
personeelsdienst@desemper.be 
website: www.tongeren.be/vacatures

Wij zijn Tongeren
en gaan over tot de aanleg van een werfreserve voor:



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

- 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.

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

Bekijk onze vacatures: www.pxl.be/jobs

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
STUDENTENADMINISTRATIE

Hogeschool PXL  
heeft een vacature voor

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

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.

experts in personeelsscreening

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



Als grootste culturele instelling in Vlaanderen staat Opera Ballet Vlaanderen in 
deze tijden voor spannende uitdagingen. Vertrekkend vanuit de onweerstaanbare 
kracht van muziek, theater en dans brengen we met een team van meer dan 400 
medewerkers en voor een al even gepassioneerd publiek, de grote werken uit de 
opera, ballet- en dansgeschiedenis alsook hedendaagse creaties en te herontdekken 
meesterwerken tot leven. Onze opdracht: ons publiek ontroeren, inspireren, laten 
genieten van schoonheid en aanzetten tot reflectie.

Ook in corona tijden houden we onze blik op de toekomst gericht en werken we 
verder aan de professionalisering van onze organisatiestructuur. Onder de algemene 
directie van Jan Raes en  de artistieke directie van Jan Vandenhouwe,  in nauwe 
samenwerking met Sidi Larbi Cherkaoui en Alejo Pérez, willen we onze nationale 
en internationale rol blijven opnemen. Om onze unieke artistieke positie verder te 
consolideren en vorm te geven zijn we vandaag op zoek naar verschillende cruciale 
posities binnen ons OBV managementcomité.

Opera Ballet Vlaanderen zoekt  

Manager Dans
•  In zeer nauwe samenwerking met de artistieke directie, realiseer je de integrale 

seizoensprogrammering en werkt deze uit op korte, middellange en lange termijn.  
Je zorgt voor een heldere operationele vertaling van de artistieke visie.

•  Je geeft operationeel en functioneel leiding aan het artistieke en omkaderend  
team.

•  Je werft de dansers aan en onderhandelt contracten met choreografen en andere 
artistieke stakeholders.  

•  Je hebt de dagelijkse leiding over de compagnie van A tot Z (oa budgettair en 
organisatorisch vorm geven aan projecten, trainingen, repetities, tournees en 
voorstellingen; zorgen voor doorstroming van informatie naar alle betrokken 
afdelingen).

•  Je bouwt bruggen, zowel intern als naar bestaande en potentiële partners in 
binnen- en buitenland; Je neemt actief deel aan het onderhouden en uitbreiden 
van de bestaande en nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden.

Human Resource Manager
•  Je bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van het OBV HR-beleid,  afgestemd 

op de strategische doelstellingen van de organisatie en in overeenstemming met 
de beheersovereenkomst.  

•  Je formuleert en ontwikkelt HR-strategieën en -beleidslijnen en zorgt voor de 
optimalisatie van alle HR-gerelateerde beleidsondersteunende processen en 
systemen.

•  Je initieert, coördineert en organiseert de verschillende projecten en resultaatgebieden 
van de dienst HR (payroll, opleiding & ontwikkeling, samenwerkingsgesprekken/
feedbackcultuur, aanwezigheidsbeleid, arbeidsvoorwaarden, functiewaardering, 
in- en uitstroom …) en ondersteunt alle departementen inzake HR materies; Je 
coacht en stuurt een team aan van 5 medewerkers.

•  Je bewaakt de naleving van de bedrijfsafspraken (CAO, arbeidsreglementen, 
protocollen …),  zetelt in diverse overlegstructuren en leidt de onderhandelingen 
met de sociale partners.

Manager Centrale Planning & Productie
•  Je bent verantwoordelijk voor de integrale aanpak en afstemming van de 

verschillende activiteiten van OBV, met het oog op een haalbare, werkbare en 
efficiënte inzet van mensen en middelen, uitgaande van de artistieke ambities van 
het huis.

•  Je geeft het programma vorm wat planning en projectbeheer betreft, adviseert 
en bewaakt  de voortgang en realisatie van de projecten en producties en de 
overkoepelende planning van de verschillende activiteiten van OBV.

•  In nauw overleg met de artistieke leiding ondersteun je deze bij het opzetten en 
realiseren van het programma.

•  In samenwerking met het financieel departement ontwikkel en implementeer je de 
nodige processen en tools die OBV in staat stellen correcte kosten-batenanalyses 
te maken om zo te bouwen aan goed risicomanagement.

•  Je coördineert de dagelijkse werking van de dienst en zet de juiste competenties 
van je teamleden in om hun motivatie en kennis blijvend te versterken.

Financieel Directeur
•  Je bent verantwoordelijk voor het opzetten, realiseren en evalueren van het 

financieel beheer van de organisatie. Je rapporteert aan de algemeen directeur en 
de Raad van Bestuur.

•  In nauwe samenwerking met de algemeen directeur, ontwikkel en implementeer je 
een coherent en duidelijk financieel beleid zowel op lange en korte termijn.

•  Je adviseert en informeert de directie en de leden van het management inzake de 
financiële aspecten en gevolgen van hun strategiebepaling en activiteiten.  

•  Je stelt de budgettering en de financiële planning op, controleert en beheert.
•  Je organiseert, coördineert en coacht het team van 7 medewerkers binnen de 

financiële afdeling.   
•  Je hebt de leiding in het opstellen van investeringsplannen en een plan van 

aanvullende financiering met diverse stakeholders zoals de subsidiënten en andere 
partijen.

Manager  Marketing, PR  & Sponsoring
•  Je zorgt voor een inspirerende, beklijvende  en creatieve vertaling van  wie wij 

zijn als organisatie en dit  zowel naar ons publiek, de medewerkers, partners en 
sponsors toe.

•  Je zet concrete activiteiten op die onze  identiteit en imago versterken zowel op 
nationaal als internationaal niveau en die  leiden tot het maximaliseren van ons 
publieksbereik en inkomsten. ;

•  In continu overleg met dramaturgie, ontwikkel je  een diepgaande, uitdagende en 
empathische communicatie die vertrekt vanuit inhoud en een kwalitatief verhaal 
brengt om zo ons publiek te verleiden.

•  Je coacht, stuurt, inspireert en ontwikkelt  je team.
•  Je ontwikkelt een coherent(e) en duidelijk(e) korte- en langetermijn visie, beleid en 

strategie voor het marketing departement en dit in overleg met de verschillende 
andere directies (artistiek, finance, planning …) en rekening houdend met een 
vernieuwende artistieke visie.

•  Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, organiseren, plannen en opvolgen 
van alle activiteiten inzake marketing, communicatie (intern & extern), digital 
content, public relations en sponsoring.

Profielvereisten voor de 5 functies
•  een uitgesproken warm hart voor de podiumkunsten
•  voor de functies Financieel Directeur en HR Manager zijn  ervaring in de sector 

van de podiumkunsten/openbare sector  een plus; voor de 3 andere vacatures is 
ervaring in de sector (opera/dans/ballet/muziek - en/of) een must

•  flexibel kunnen navigeren in een complexe snel veranderende context en zowel de 
weg van routine als improvisatie kunnen bewandelen

•  uitstekende communicatieve en relationele vaardigheden; een hoge mate van 
toegankelijkheid

•  inspirerende en motiverende leiderschapsstijl  die mensen op alle niveaus 
aanspreekt

•  ruime people managementervaring
•  resultaatgericht en vertrouwd met complexe besluitvormingsprocessen
•  teamspeler die draagvlak en samenwerking beoogt in de werkpraktijk
•  financieel-analytisch inzicht en ervaring in het opmaken, handhaven en controleren 

van budgetten; budgetbeheer en managementrapportage hebben geen geheimen
•  universitair diploma (of HOLT) of aantoonbaar gelijkgesteld door ervaring
•  vlot tweetalig Nederlands/Engels (gesproken & geschreven) of bereid dit zeer snel 

te leren

ONS AANBOD
•  een aantrekkelijke, internationale en artistieke werkomgeving vol afwisseling;
•  een huis in volle ontwikkeling;
•  uitdagende functies met veel verantwoordelijkheid én met impact op het succes 

van Opera Ballet Vlaanderen;
•  een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur;
•  een competitief loon binnen de sector, inclusief maaltijdcheques, fietsvergoeding, 

100% terugbetaling van abonnement openbaar vervoer.
  
INTERESSE en SOLLICITEREN?
Onze meer gedetailleerde functiebeschrijvingen kan je steeds terugvinden op onze 
website. We verwachten je kandidatuur (cv + motivatie) voor 11 oktober 2020 via 
www.operaballet.be/vacatures
Na een eerste selectieronde op basis van de brieven, zullen de kandidaten 
uitgenodigd worden voor een (online) gesprek.
 
Opera Ballet Vlaanderen werkt in het personeelsbeleid aan het bevorderen van 
gelijke kansen. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, 
etnische afkomst of nationaliteit.

©Jonas Roosens 



Verlof als mantelzorger: hoe werkt dat?
Sinds 1 september 2020 kan je als werknemer gebruikmaken van het verlof voor mantelzorgers. 
Maar hoe regel je dat?
Verlof voor mantelzorgers is een van de vier 

soorten thematisch verlof, naast ouderschaps-

verlof, verlof voor medische bijstand en verlof 

voor palliatieve zorg.

De werknemer die verlof voor mantelzorgers 

opneemt, kan aanspraak maken op zoge-

naamde onderbrekingsuitkeringen ten laste 

van de RVA. “Hij of zij geniet ook bescherming 

tegen ontslag, net als iemand die een ander 

thematisch verlof opneemt”, aldus Catherine 

Legardien, legal expert bij Partena Professio-

nal.

VOOR WIE?
Om als mantelzorger erkend te worden, moet 

je een zorgbehoevende persoon, waarmee je 

een vertrouwensband hebt, regelmatig hel-

pen of ondersteunen. Hiervoor moet je je ver-

blijf in België hebben en ingeschreven zijn in 

het bevolkings- of vreemdelingenregister. Je 

levert je hulp bovendien niet beroepshalve, 

kosteloos én in samenwerking met een pro-

fessionele zorgverlener.

Voor een effectieve erkenning moet de man-

telzorger, met het akkoord van de geholpen 

persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger, 

een aanvraag indienen bij het ziekenfonds via 

een verklaring op erewoord. Zo’n erkenning 

blijft één jaar geldig, al kan die wel verlengd 

worden.

HOELANG?
Het type verlof verschilt. Zo kan het verlof 
voor mantelzorger opgenomen worden in 
de vorm van een volledige schorsing van de 
prestaties, een vermindering tot een halftijdse 
baan óf een vermindering met 1/5.
Bij een volledige schorsing van de prestaties 
bedraagt de duur van het verlof één maand 
per zorgbehoevende persoon. Die periode 
kan eventueel verlengd worden, maar be-
draagt maximaal zes maanden over de volle-
dige beroepsloopbaan.

In geval van vermindering met 1/2 en 1/5 duurt 
het verlof twee maanden per zorgbehoe-
vende persoon. Het maximum bedraagt hier 
twaalf maanden over de volledige beroeps- 
loopbaan. “Belangrijk is wel dat alleen vol-
tijdse werknemers hun arbeidsprestaties met 
1/2 of met 1/5 kunnen verminderen”, merkt  
Catherine Legardien op. “Deeltijdse werkne-
mers kunnen hun prestaties enkel volledig 
schorsen.”

William Visterin

VAB is de grootste mobiliteitsorganisatie van het land: elke dag rekenen 3.000.000 bestuurders 
op ons voor zekerheid onderweg. Met VAB-Bijstand, -Rijschool, -Banden, -Tanken, -Laden, 
-Tweedehandswagens, -Opleiding en tal van andere diensten zijn we een innovatieve voortrekker in 
mobiliteit. We zijn een dynamische en sterk groeiende organisatie met veel expertise en knowhow, 
waar mensen centraal staan. Bij VAB gaan we voor uitstekende kwaliteit en service. Tevens streven we 
er als marktleider naar om continu de markttrends op te volgen en te integreren in onze dienstverlening. 
Aandrijvingen verschuiven van fossiele brandstoffen naar hybride en elektrisch. Wagens worden beter 
en vallen minder stil. Het aandeel van gedeelde wagens versus wagens in eigendom zal blijven stijgen. 
Het type pechgevallen wijzigt van technische pannes naar bandenpech en problemen met batterijen. 

Binnen deze uitdagende omgeving zijn we op zoek naar een (m/v):

Ben je gepassioneerd door deze functie? 
Voor de volledige functieomschrijving en een snelle behandeling van je kandidatuur  

reageer je via www.auli.be

ALGEMEEN DIRECTEUR BIJSTAND (ref. 2020/1989)

Ondernemer en spilfiguur tussen klanten, operaties en medewerkers

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

De klemtoon van de functie ligt enerzijds op de efficiënte en effectieve organisatie van de operaties en anderzijds op een 
strategisch transformatieproces gezien de veranderende corebusiness (zowel B2C als B2B), met een belangrijke impact op 
digitalisering en een nieuw ERP-systeem. 

• Je bent verantwoordelijk voor de definiëring van de strategie van de Bijstandsactiviteiten en de vertaling naar een tactisch plan met 
onmiddellijke impact op de sterk veranderende corebusiness en aparte waardecreatie. 

• Je beheert de impact daarvan op de volledige organisatie met als doel de verwachte output correct en tijdig te realiseren. Als 
eindverantwoordelijke voor P&L, coach en motiveer je de managers die meer dan 600 medewerkers aansturen.

• Om de business cases kritisch verder te ontwikkelen naar aangepaste toepassingen en marktbewerkingen, werk je nauw samen 
met de Marketing en Sales Managers (B2C en B2B). Je definieert de doelstellingen, concrete actieplannen, een heldere tijdslijn en 
budget en bewaakt de kwaliteit en de Customer Experience.

• Je creëert een kader om de globale operationele efficiëntie te maximaliseren. De sterke commerciële groei en de toenemende 
complexiteit hebben namelijk impact op de synergie tussen de centrale, wegenwacht en de ondersteunende administratie. 

• Als sponsor van de vernieuwing van het ERP-systeem ga je de bestaande organisatie, systemen, tools en processen 
vereenvoudigen en optimaliseren om zo de stap naar digitalisering mogelijk te maken. Hiervoor werk je nauw samen met alle 
stakeholders in dit project.

Dit is een ‘once in a lifetime’ opportuniteit om unieke concepten voor de toekomst mee te helpen realiseren.


