
Uiteraard verschillen sollicitatieprocedures 

van werkgever tot werkgever. Maar sommi-

ge zaken komen telkens terug. Zo spreek 

je in grote organisaties als kandidaat vaak 

eerst met een (interne) recruiter, dan met je 

directe leidinggevende en tot slot nog met 

de HR manager. Het is belangrijk om je aan 

te passen aan je gesprekspartner. 

RONDE 1. INTERNE RECRUITER 
De interne recruiter heeft de opdracht om 

iemand te vinden die voldoet aan zoveel 

mogelijk criteria uit de vacature. Hij heeft 

vaak geen of weinig kennis van jouw vak-

gebied, maar wil wel zeker weten dat de 

ervaring op jouw cv voldoende is om de 

functie aan te kunnen. 

De persoonlijke klik is voor deze interne 

recruiter minder belangrijk, aangezien hij 

zelf niet met jou zal samenwerken. “Tast 

wel af hoeveel kennis hij van je vakgebied 

heeft en pas je antwoorden daaraan aan. 

Vermijd vakjargon tot je zeker weet dat de 

recruiter snapt waar je het over hebt”, ad-

viseert Özlem Simsek, managing director 

België voor Walters People. 

Ze raadt ook aan om op alle vlakken eerlijk 

niet bang om het gesprek persoonlijk te ma-

ken. Je zal veel met elkaar gaan samenwer-

ken, dus de hiring manager zal voor een solli-

citant kiezen met wie hij het goed kan vinden.”

RONDE 3. HR MANAGER
Een gesprek met de HR manager is meest-

al de laatste fase in het sollicitatieproces. In 

tegenstelling tot de hiring manager heeft de 

HR manager vaak geen gedetailleerde kennis 

over jouw specifieke functie, en kijkt die dus 

ook minder naar het inhoudelijke aspect. Hij 

of zij zoekt onder meer naar sollicitanten die 

de intentie hebben om lang bij het bedrijf te 

blijven werken.

De HR manager heeft ook als doel om sollici-

tanten te selecteren die perfect passen bij de 

organisatie. Hij of zij zal vragen stellen over 

de cultuur en de waarden van het bedrijf, en 

hoe die aansluiten bij de jouwe. “Zorg daarom 

dat je je inleest over de kernwaarden, doelen 

en purpose van de organisatie voordat je het 

gesprek met de HR manager aangaat. Zo sta 

je niet met je mond vol tanden als er gevraagd 

wordt naar jouw visie op de missie van het be-

drijf.”

William Visterin

te blijven. “Als jouw salarisverwachting veel 

hoger ligt dan wat in de vacature staat, be-

spreek dit dan meteen. En ook als je nog an-

dere sollicitaties hebt lopen, is het goed om 

daar transparant over te zijn. Want het is voor 

de interne recruiter erg vervelend om voor 

verrassingen te komen staan.”

RONDE 2. LEIDINGGEVENDE
De zogenaamde hiring manager is de mana-

ger die in zijn team een vacature heeft open-

staan. In de praktijk dus je leidinggevende: de 

persoon met wie jij dag in dag uit zal samen-

werken. Hij of zij weet precies welke taken je 

zal gaan doen, wat de functie precies inhoudt 

en hoe de samenwerking binnen het team 

verloopt. Zijn doel is om iemand te vinden die 

van toegevoegde waarde kan zijn voor het 

team.

Tijdens dit gesprek is het daarom erg belang-

rijk om je persoonlijkheid te tonen en een per-

soonlijke band te creëren. “Stel de hiring ma-

nager inhoudelijke vragen over de job. Hij of 

zij weet precies hoe er gewerkt wordt”, merkt 

Özlem Simsek op. “Hier kan je jouw vakinhou-

delijke kennis laten zien. En aantonen dat je 

interesse hebt in de functie”, vindt ze. “Wees 

Doorgaans bestaat een sollicitatieproces uit verschillende rondes, waarbij je 
telkens met andere mensen aan tafel zit. Deze gesprekken vereisen allemaal 
een andere aanpak. Hoe zit dat precies?

“In tegenstelling tot de hiring  

manager heeft de HR manager 

vaak geen gedetailleerde kennis 

over de specifieke functie”

De drie hordes  
bij het solliciteren

WAT ZEG JE TEGEN WIE?

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



1. WAT ZIJN DÉ NIEUWE 
JOBTRENDS IN DE HAVEN?
“We moeten af van het verouderde 

beeld van werken in de haven”, be-

nadrukt Jan Remeysen (BASF). “Pro-

cesoperator en onderhoudstechnicus 

zijn veelzijdige, schone en hoogtech-

nologische jobs. Ingenieurs zijn vaak 

verrast dat we bouwkundig, logis-

tiek, energie- en veiligheidsingeni-

eurs aanwerven.” Vincent Van Opstal 

(NMBS) beaamt dit: “Het onderhoud 

van onze locomotieven gebeurt met 

een laptop in plaats van een voltme-

ter.” Dat in het jobaanbod veel inno-

vatieve technologie zit, bevestigt ook 

Peter Moens (ENGIE). “Denk maar aan 

het project waarbij op basis van opge-

vangen CO2 en waterstof methanol 

geproduceerd wordt. Als technicus of 

ingenieur heb je de drive nodig om je 

permanent bij te scholen.”

Toch kan je ook met niet meer dan 

een technische basiskennis terecht 

bij sommige werkgevers, zoals bij het 

Havenbedrijf Antwerpen. “Net om-

dat specialisten zo moeilijk te vinden 

zijn”, legt Sofie Stockmans uit. “Daar-

door zijn permanente leerkansen en 

wendbaarheid vandaag de norm. Dat 

generaties Y en Z constant afwisse-

ling zoeken, is een cadeau voor ons. 

‘Functies’ worden rollen en groeipa-

den, bijvoorbeeld als projectleider, 

adviseur of expert. Natuurlijk zullen 

ook onze klassieke jobs, zoals kapi-

teins, matrozen, werkleiders of regel-

techniekers, er altijd zijn.”

Jens Milbau van arbeidsbemidde-

laar Talentenstroom begeleidt jonge 

werkzoekenden naar een havenjob: 

“De haven heeft enorm veel facetten; 

zelfs met een diploma cultuur of ge-

schiedenis kom je er aan de bak.” So-

fie Stockmans knikt: “Duurzaamheid 

en maatschappelijke meerwaarde 

wegen door voor die generatie. Jon-

ge werknemers vinden het belang-

rijk hoe een organisatie het verschil 

maakt.” Jan Saelemaekers (ERIKS 

Belux): “Sollicitanten voelen snel of 

de waarden die je claimt oprecht zijn.”

2. WELKE ONVERWACHTE 
MOGELIJKHEDEN VIND JE IN 
DE HAVEN?
Bij NMBS word je niet per se treinbe-

stuurder of begeleider, zegt Vincent 

Van Opstal. “Onze mechaniekers wa-

ren ooit typische jonge sleutelaars 

aan brommertjes. De nieuwe gene-

ratie heeft meer belangstelling voor 

elektrische voertuigen. En elektro-

mechaniekers die data uitlezen en 

analyseren via telemetrie zijn halve 

ICT’ers.” Hoe je de job invult, hangt af 

van je eigen wendbaarheid, zegt Jan 

Saelemaekers. “ERIKS levert techni-

sche componenten en diensten aan 

industriële klanten. In de haven heb-

ben we een productiefaciliteit en een 

24/7 service die klanten uit de nood 

helpt: dienstverlening waar je veel 

voldoening uit haalt. We zien ook di-

gital sales medewerkers die voordien 

in de logistieke afdeling werkten.” 

“Beroepen hebben vaak een andere 

inhoud dan de functie doet vermoe-

den”, pikt Jan Remeysen in. “Bij BASF 

vind je ook finance, logistiek, energie, 

milieu en security. Digitalisering leidt 

tot nieuwe jobs, dus we zoeken ook 

data-experts.” Dat we ook offshore 

platformen bouwen, is niet zo be-

kend”, zegt Peter Moens. “Voor de 

kerncentrale hebben onze technici 

specifieke kennis nodig. Je niet fixe-

ren op één jobinhoud vinden we heel 

belangrijk.” Nieuwe beroepen en rol-

len vind je volop in de haven, bena-

drukt Sofie Stockmans. “Denk maar 

aan een Port of the future advisor, cy-

ber resilience expert, multimedia sto-

rytelling expert, technology officer, … 

creatieve mensen die de link leggen 

met de buitenwereld, want commu-

nity building is een van onze pijlers. 

Maar ik denk ook aan dronespecialis-

ten. En ken je iets van cyberveiligheid, 

kom dan maar meteen tekenen.”

3. WAT VERANDERDE CO-
RONA  
OP DE WERKVLOER?
Bij alle werkgevers liepen de aanwer-

vingen online door. “We blijven tech-

nische profielen aanwerven”, zegt 

Jan Saelemaekers. “Onze starters 

hebben we tijdens de coronapiek ver-

welkomd via virtuele onboarding. Dat 

liep verbazend goed.” Ook bij BASF 

wordt er volop aangeworven. “Dit jaar 

toch een 200-tal mensen”, zegt Jan 

Remeysen. “We hebben meer thuis-

werk ingevoerd en in recordtijd ons 

online leerplatform verbreed. En we 

bereiden ook digitale bedrijfsbezoe-

ken voor. Corona is dé stresstest voor 

je wendbaarheid.” Bij ENGIE moesten 

de operatoren plots in kleine bubbels 

werken, zegt Peter Moens. “Door veel 

overleg met medewerkers en sociale 

partners kregen we iedereen mee. 

Containers, kranen en tankers? Het Antwerpse havengebied is als grootste industriespil van het land goed voor 
60.000 arbeidsplaatsen. Toch zijn dat (vaak) niet de stoere jobs waaraan je zou denken. We peilden bij  
5 werkgevers welke starters en ervaren profielen ze graag aan boord hijsen. En wat blijkt: zelfs afstandswerken  
is er sinds corona heel gewoon.

5 vragen aan 5 havenwerkgevers

WELKE HAVENJOB PAST BIJ JOUW PROFIEL?

“Hoe je de job invult, 
hangt af van je eigen 

wendbaarheid”

“Dat generatie Y of Z 
constant afwisseling 
zoekt, is een cadeau 

voor ons”

“De haven lijkt veraf, 
maar is het  

daarom niet”



Jan Remeysen is CEO van 
het basischemiebedrijf 
BASF dat grondstoffen 
levert voor een brede 
waaier sectoren (automo-
tive, voeding, bouw, …).

Vincent Van Opstal is 
Senior Manager Traction 
Workshop bij NMBS en is 
verantwoordelijk voor de 
drie tractie- en onder-
houdswerkplaatsen in en 
rond Antwerpen.

Peter Moens is site mana-
ger van de kerncentrale 
van Doel (energiegroep 
ENGIE, de Belgische 
markleider in verkoop van 
elektriciteit en aardgas 
en in dienstverlening in 
energie).

Sofie Stockmans is Talent 
& Development Manager 
bij Port of Antwerp (Ha-
venbedrijf Antwerpen), 
verantwoordelijk voor de 
duurzame uitbating en 
uitbouw van de Antwerp-
se haven.

Jan Saelemaekers is 
commercial director bij de 
gespecialiseerde industri-
ele dienstverlener ERIKS 
Belux (dienstverlening 
in – en productie en ver-
deling van – mechanische 
componenten).

DE VIJF HAVENWERKGEVERS ROND DE TAFEL

De elektriciteitsproductie kwam nooit 

in het gedrang. We zijn door corona 

in het water gesmeten, maar zijn wel 

blijven zwemmen.” Ook de dienstver-

lening van NMBS moést veiliggesteld 

worden. “Corona zorgde net voor een 

versnelling van sommige processen. 

Je zag plots veel online meetings 

en telewerk”, benadrukt Vincent Van 

Opstal. “We hebben snel aangepaste 

ruimtes ingericht. Bedrijfsbezoeken 

verliepen online via 360° tours. Qua 

planning en werkrooster hebben we 

ons flexibel opgesteld en dat werd ge-

waardeerd.” Livebezoeken bij klanten 

en partners blijven essentieel. “Ook 

thuiswerk heeft zijn limieten, vindt Jan 

Saelemaekers. “Toch verbaasde het 

me hoever je kan gaan met virtuele 

opleidingen via Teams.” Dat opera-

tionele medewerkers op het terrein 

bleven, terwijl hun leidinggevenden 

thuiswerkten, was ‘een uitdaging’, 

geeft Sofie Stockmans toe. “Mana-

gers moesten online leiding geven en 

dat was een beetje zoeken. Onze di-

gitale selecties en assessment waren 

een succes. Digitale onboarding was 

noodgedwongen een nieuwigheid. 

Afstandsleren kreeg een boost, maar 

fysiek leren kan je toch niet vervan-

gen. Van medewerkers in operatio-

nele rollen kan je niet verwachten dat 

ze plots online gaan leren. Dat vraagt 

andere leervormen.”

4. FASCINERENDE JOBS 
GENOEG IN DE HAVEN, 
MAAR AFSTAND EN  
BEREIKBAARHEID SCHRIK-
KEN  
KANDIDATEN WELEENS AF. 
TERECHT? 
“Mobiliteit in de Antwerpse haven is 

een heikel punt”, beaamt Jan Remey-

sen. “Inzetten op flexibele of glijdende 

uren, deeltijds werk, telewerk of fiets-

leasing kan een groot verschil maken. 

Kan je bijvoorbeeld een snelle speed 

pedelec leasen, dan zal je sneller 

toehappen voor een havenjob. Zeker 

als jouw werkgever ook zorgt voor 

laadpunten en andere infrastructuur. 

Maar ook meer online en thuiswerk 

kan een antwoord bieden.” Vincent 

Van Opstal: “Met de stad en provincie 

Antwerpen hebben we een fietsver-

binding uitgetekend van de Leugen-

berg tot aan de Noorderlaan, deels 

over NMBS-gronden. Voor de fietsers 

zou het een enorme verbetering zijn.” 

De haven lijkt veraf, maar is het daar-

om niet, zegt ook Sofie Stockmans. 

“Plaats- en tijdsonafhankelijk werken 

(PTOW) op maat van de medewerker 

kan veel opvangen. Bedrijfsvervoer 

moet afgestemd zijn op de shifts. En 

wie met de auto komt, moet de kans 

krijgen om de files te vermijden.”

5. WELKE VACATURES 
STELLEN DE HAVENWERK-
GEVERS VOOR EN  
WANNEER KOM JE ERVOOR 
IN AANMERKING?

Voor procesoperatoren en technie-

kers blijft BASF mikken op bachelors 

chemie, elektromechanica en chemi-

sche procestechnologie, maar óók op 

het secundair onderwijs. “We zijn een 

groot voorstander van duaal leren”, 

zegt Jan Remeysen. “Jaarlijks zoeken 

we ook 200 stagiairs in alle discipli-

nes, voor volwaardige stageplekken 

waarin je het bedrijf écht leert kennen. 

Kandidaten met een migratieachter-

grond kunnen we moeilijk bereiken. 

En behalve voor ingenieursfuncties 

voelen ook weinig vrouwen zich ge-

roepen. Ten onrechte.”

Ook bij NMBS kunnen studenten te-

recht voor een interessante stage, 

zegt Vincent Van Opstal. “Samen met 

VDAB organiseren we basisoplei-

dingen. Wij hebben divers samenge-

stelde teams, al blijft het Nederlands 

essentieel.” Technisch-commerciële 

profielen vinden dan weer hun gading 

bij ERIKS Belux. “De product- en ap-

plicatiekennis van onze specialisten 

is cruciaal om de productiviteit bij 

onze klanten te verhogen. Voeling 

hebben met techniek is dus een plus”, 

zegt Jan Saelemaekers. “Na een bin-

nendienstfunctie kan je overstappen 

naar een technisch-commerciële bui-

tendienst of productspecialist worden 

– mét bedrijfswagen. Veel mensen 

vinden we via referrals, collega’s die 

iemand aanbevelen. We mikken op 

bachelors (elektro)mechanica, maar 

we verbreden naar andere studierich-

tingen en achtergronden voor meer 

diversiteit in onze organisatie. Voor 

de opleiding zorgen we zelf.” Bij ener-

giespecialist ENGIE is er altijd plaats 

voor koeltechnici, projectmanagers, 

werfleiders, werkvoorbereiders (me-

chanisch en elektrisch), lassers en 

meet- en regeltechnici. “Niet zomaar 

uitvoerende jobs: inhoudelijk gaat het 

heel breed”, zegt Peter Moens. En het 

Havenbedrijf Antwerpen? “In onze 

nautische jobs – kapiteins, bootman-

nen enzovoort – zien we een evolutie 

naar grotere schepen, nieuwe techno-

logieën aan boord en aan wal”, licht 

Sofie Stockmans toe. “We hebben ook 

altijd scheepswerktuigkundigen nodig 

en ingenieurs voor de ontwikkeling 

en digitalisering van onze technische 

infrastructuur. IT’ers in business-archi-

tectuur, data-analisten en business 

controllers zijn veelgevraagd. Plus: 

we willen een inclusieve organisa-

tie zijn. Kandidaten voor operatione-

le jobs – matrozen, bootmannen en 

-vrouwen, sleepbootkapiteins, tech-

niekers – kunnen met een secundair 

diploma aan de slag. Qua taalbeheer-

sing en veiligheid zijn er aanvullende 

eisen. Zo moet je bijvoorbeeld 50 

meter kunnen zwemmen. Slaag je in 

de proeven, dan heb je een mooie job 

beet. De havensector was misschien 

ooit een gesloten wereldje, maar dat 

stadium zijn we echt voorbij.”

“We zijn door corona 
in het water gesme-

ten, maar zijn wel 
blijven zwemmen” “Onze elektrome-

chaniekers die data 
uitlezen en analyse-

ren via telemetrie zijn 
halve ICT’ers”



Bereken jouw mobiliteitsscore op  
jobat.be/mobiliteitskompas

Van traject tot cultuur: wat bepaalt jouw mobiliteitsscore?

Mobiliteit is het nieuwe salaris
Waar je werkt en hoe je 
naar je werk gaat, is voor 
iedereen anders. Net als 
hoe je dat ervaart. Boven-
dien zit de samenleving  
op een kantelpunt van hoe ze 
werkmobiliteit organiseert. 
Naar aanleiding van dit alles 
ging Jobat, samen met AMS 
en De Lijn, op zoek naar de 
huidige status van werkmobi-
liteit. Op basis van een rond-
vraag bij 10.000 Vlamingen 
lanceren ze hierbij de mobili-
teitsscore.

Het Mobiliteitskompas van 
Jobat, Antwerp Management 
School (AMS) en De Lijn is een 
tool om je eigen mobiliteit in 
kaart te brengen. Samen willen 
de drie partijen aangeven waar 
de grote pijnpunten liggen en 
hoe werk en mobiliteit beter 
kunnen worden aangepakt. Ze 
ontwikkelden de eerste per-
soonlijke mobiliteitsscore in ons 
land, die rekening houdt met:

1. JE TRAJECT: GEMIDDELD 
23 KILOMETER
Dit luik van de mobiliteitssco-
re bestaat uit alle ‘objectieve’ 
componenten die betrekking 
hebben op het woon-werktra-
ject, zoals de afstand die men 
aflegt of de tijd die men er over 
doet. 
Uit de rondvraag bij 10.000 
Vlamingen blijkt dat de gemid-
delde werknemer 22,9 kilome-
ter aflegt om van en naar zijn 
werk te geraken. Dat komt neer 
op een gemiddelde duur van  
41 minuten. Ongeveer 14 pro-
cent is langer dan 1 uur onder-
weg.

2. JE BELEVING: 1 OP 3 HEEFT 
LAST VAN FILES
Dit deel heeft betrekking op 
de (subjectieve) beleving van 
de woon-werkverplaatsing. 
Hoeveel stress ervaart men, 
bijvoorbeeld door in de file te 
staan? En hoe vul je die tijd in? 
Zo heeft 1 op 3 autobestuurders 
last van files. Bij bedienden 
geeft 35 procent aan vaak in 
de file te staan, bij ambtenaren 
is dat 29 procent en bij arbei-
ders ‘slechts’ 17 procent. De fi-
legevoeligheid ligt (niet geheel 
verwonderlijk) hoger in Antwer-
pen (42%) en Vlaams-Brabant 
(49%), en lager in West-Vlaan-
deren (15%) en Limburg (17%).

3. ZELFCONTROLE: 1 OP 4 
KAN KIEZEN
Dit onderdeel behandelt de 
elementen op het vlak van 
werktijd en -plaats die je al dan 

niet zelf in de hand hebt. Weet 
jij wat voor jou de beste tijd of 
plaats is om te werken? En kan 
je onafhankelijk van leidingge-
venden of collega’s beslissen 
waar en wanneer je werkt?
Blijkt dat 1 op 4 onafhankelijk 
van leidinggevenden of col-
lega’s kan beslissen waar en 
wanneer hij of zij werkt. Deze 
vorm van autonomie ligt ho-
ger bij mannen, academische 
masters, bedienden en hogere 
functieniveaus.

4. BEDRIJFSCULTUUR: 4 OP 
10 MANAGERS HEEFT BEGRIP
Is er op het bedrijf een cultuur 
die nieuwe manieren van wer-
ken toelaat? Hoe staat de lei-
dinggevende tegenover flexi-
bele uren en thuiswerk? Bij 4 op 
10 heeft de leidinggevende bij-
voorbeeld begrip voor de per-
soonlijke situatie en dat men 
werkplaats/-tijden daaraan wil 
aanpassen.
Al deze elementen komen tot 
een mobiliteitsscore die voor 
de doorsnee Vlaming gemid-
deld 6,2 bedraagt. Die score 
kijkt dus naar (veel) meer dan 
het aantal kilometers en de tijd 
van de woon-werkverplaatsing. 
Zo kunnen werknemers die op 
veel vlakken een identieke ver-
plaatsing hebben, voor een or-
ganisatie werken die een heel 
andere kijk heeft op mobiliteit.
Of hoe de impact van mobili-
teit op je werk en beleving, uit-
gedrukt in de mobiliteitsscore, 
behoorlijk groot kan zijn. Dat 
belang zal de komende jaren 
alleen maar toenemen. In die 
zin is mobiliteit het nieuwe sa-
laris.
 William Visterin

Mijn lijn, altijd in beweging

Je woon-
werktraject is 

even fl exibel als 
je werkuren

Wij blijven altijd in beweging, zodat jij 
zorgeloos op je werk geraakt



Adviseur met juridische achtergrond 
Groep Maatwerk is een kleine, dynamische  organisatie die haar meer dan 50 leden-maat-
werkbedrijven ondersteunt.  Als veelzijdig adviseur met juridische achtergrond zet je de 
belangen van onze maatwerkbedrijven op de kaart en ondersteun je de tewerkstelling van 
meer dan 17.000 mensen met een arbeidshandicap. 

De uitdaging 
•  Je bereidt het sectorale sociaal overleg over loon- en arbeidsvoorwaarden voor en onder-

steunt de woordvoerder actief tijdens dit overleg
•  Je vormt het eerste aanspreekpunt voor onze leden en bouwt de eerstelijnsondersteuning 

aan hen verder uit, niet alleen rond arbeidsrecht en de sectorale afspraken (cao’s) maar 
ook op andere (juridische) terreinen zoals contractenrecht, verenigingsrecht, overheidsop-
drachten….

•  Je volgt beleidsontwikkelingen op en werkt dossiers en standpunten uit

Profiel
•  Je hebt een juridische achtergrond of wil jezelf daar de volgende jaren in verdiepen 
•  Je houdt ervan je kennis in te zetten in heel uiteenlopende dossiers en rechtstakken
•  Je bent een bruggenbouwer en teamplayer, die ook zelfstandig kan werken 
•  Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig

Aanbod
•  Werken in een klein en tof team in een mooie werkomgeving
• Ontplooiingsmogelijkheden en uitdagingen 
• Voltijdse functie (80% kan ook) met contract van onbepaalde duur
• Marktconforme verloning (inclusief extralegale voordelen o.a. bedrijfswagen)
•  Je werkt afwisselend vanuit Tienen en van thuis uit, in niet-corona tijden ben je vaak op de 

baan.

Interesse? Mail CV en brief naar directeur Francis Devisch: 016/82.76.40 of 
francis.devisch@groepmaatwerk.be en dit voor 4 oktober 

MARKET DEVELOPMENT MANAGER
internationaal • industriële toepassingen (ref. 76 434)

De uitdaging: In nauwe samenwerking met de Global Development Manager zal je systematisch 
nieuwe niches, segmenten en (geografi sche) afzetmarkten onderzoeken. Hiertoe sta je in voor:
• een continue marktscreening op nieuwe toepassingen en segmenten • veelvuldige contacten 
met eindgebruikers uit diverse sectoren alsook met overkoepelende instanties (overheden, 
auditoren, ….) • fi netuning van onze producten bij bestaande klanten in nauwe samenwerking 
met de internationale key accountmanagers en de R&D • marketingcampagnes i.s.m. met sales & 
marketing • ontwikkeling van kennis, strategieën en concrete tools om onze export en afzet verder 
te laten groeien. Hiertoe verblijf je veelvuldig in het buitenland (75 %).

Profi el: • autonoom en vlot communicatief persoon • meertalig • een zelfstarter met relevante
internationale ervaring • hogere opleiding en sterke technische interesse • bij voorkeur uit indus-
trieel exportbedrijf  • leergierig en met de ambitie haalbare uitdagingen en projecten te realiseren 
• vertrouwd met cross channel marketingcampagnes • goede reporting skills.

Aanbod: • een toekomstgerichte functie met talrijke onontgonnen opportuniteiten • een
resultaatsgerichte bedrijfscultuur waarin “entrepreneurship” centraal staat • een niche-

bedrijf deel uitmakend van een solide internationale groep • een sterk groeipoten-
tieel dankzij producten met velerlei toepassingen • een attractief loonpakket 

+ voordelen + representatieve bedrijfswagen.

EXOLON GROUP, met productievestigingen in België
(Tielt) en Italië (Terni), is een Europees marktleider in 
transparante kunststofplaten voor de industrie, de bouw- 
en communicatiesector. Met een team van meer dan 250 
personeelsleden realiseren wij een omzet van meer dan 
100 mio euro. In het kader van een lange termijn groei-
plan wensen wij te investeren in een (m/v):

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

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)

Voor de grootste mobiliteitsorganisatie van het land  
zijn we op zoek naar een:

Heb je een succesvolle ervaring zowel in B2C- als B2B-dienstverlening 
met een belangrijke operationele component? 
Dan wacht er een ‘once in a lifetime’ opportuniteit op jou om unieke 
concepten voor de toekomst te realiseren!

Nieuwsgierig? 
Reageer via www.auli.be

ALGEMEEN DIRECTEUR BIJSTAND 
Ondernemer en spilfiguur tussen klanten, operaties en medewerkers

Drie op vier verpleegkundigen uitgescholden op het werk
Bijna driekwart van de Nederlandse verpleegkundigen wordt geregeld uitgescholden door patiënten en hun 
naasten. Al kunnen verpleegkundigen gelukkig wel terugvallen op hun team.

De cijfers komen van het vakblad Nursing, op basis 

van een rondvraag bij 2.100 Nederlandse verpleeg-

kundigen. Van de ruime meerderheid (72 procent) die 

aangaf al met verbale agressie geconfronteerd te zijn 

geweest, stelt 10 procent dat het haast dagelijkse kost 

is. Bij 32 procent gebeurt het wekelijks, bij 30 procent 

maandelijks.

KOPSTOOT
Fysieke agressie komt gelukkig minder vaak voor. 

Toch geeft nog altijd bijna de helft (47 procent) van 

de ondervraagde verpleegkundigen aan ermee te 

maken te hebben gehad. Ze kregen bijvoorbeeld al 

een slag (94 procent), een schop (64 procent), werden 

bespuugd (50 procent) of kregen een kopstoot (10 pro-

cent).

Al is er ook goed nieuws. Zo stelt 87 procent dat hun 

team hen na een incident goed opvangt. Bijna drie-

kwart is tevreden over de steun van hun leidinggeven-

de. En ook over de opvang vanuit de zorginstelling 

zelf zijn de meesten (65 procent) tevreden.

BELGIË
De cijfers komen uit Nederland, maar de situatie in 

ons land lijkt gelijkaardig. Uit een onderzoek van 

UGent en Vives Hogeschool uit 2018 bleek bijvoor-

beeld dat bijna 9 op de 10 verpleegkundigen al ver-

bale of fysieke agressie zouden hebben ervaren. 

Veertig procent sprak zelfs over bedreigingen. 

De onderzoekers hadden toen diverse verklarin-

gen. Dat patiënten mondiger worden en sneller hun 

beklag doen bij leidinggevenden, was er één van. 

Maar wat ook meespeelde, is dat verpleegkundi-

gen door de administratieve rompslomp vaak min-

der tijd hebben voor persoonlijke zorg. 

 (WiVi)

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

experts in personeelsscreening



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

WINKELMANAGER/GERANT (ref. 42 757)

‘hands on’ people manager met retailervaring
De uitdaging: Na een intern opleidingstraject word je eindverantwoordelijke van de winkel:
• people management: motivatie, coaching, evaluatie en aanwerving van jouw team
(40 wkn) • eerste aanspreekpunt van onze klanten, die zorgt voor een ultieme shopbele-
ving en een optimale klantentevredenheid • optimalisatie winkelorganisatie en -inrichting 
• opvolging van KPI’s: zakencijfer, marge, (loon)kost, voorraad(rotatie), … • rechtstreekse 
rapportage aan de algemene directie.

Profi el: • master • people manager met leidinggevende retailervaring (supermarkt, DIY, …) 
• pro-actief organisator en planner • cijfermatig sterk • bereid te werken in het weekend.

Aanbod: • de uitdaging om een nieuwe middelgrote winkel te runnen • een zéér brede 
functie en ruime bevoegdheden • een degelijke opleiding binnen het bedrijf • een 

stevige familiale onderneming met aangename werksfeer • een marktconform 
salaris aangevuld met diverse extralegale voordelen.

EURO SHOP nv is een familystore met meerdere vestigingen in Vlaanderen 
en Wallonië, gekend voor een zéér breed productenassortiment aan een 
uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Voor onze nieuwe vestiging in 
MECHELEN-NOORD zoeken wij een (m/v):

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

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

Roeselare – Kortrijk – Doornik – Sint-Niklaas – Veldegem – Middelkerke – Maldegem - Mechelen

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

Ruimtelijk Planner
Stafmedewerker – master - onbepaalde duur - voltijds 

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 11 oktober 2020.

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)

  
Drie op vier verpleegkundigen 
uitgescholden op het werk
Bijna driekwart van de Nederlandse verpleegkundigen 
wordt geregeld uitgescholden door patiënten en hun 
naasten. Al kunnen verpleegkundigen gelukkig wel 
terugvallen op hun team.
De cijfers komen van het vakblad Nur-

sing, op basis van een rondvraag bij 

2.100 Nederlandse verpleegkundigen. 

Van de ruime meerderheid (72 procent) 

die aangaf al met verbale agressie ge-

confronteerd te zijn geweest, stelt 10 

procent dat het haast dagelijkse kost 

is. Bij 32 procent gebeurt het weke-

lijks, bij 30 procent maandelijks.

KOPSTOOT
Fysieke agressie komt gelukkig min-

der vaak voor. Toch geeft nog altijd 

bijna de helft (47 procent) van de on-

dervraagde verpleegkundigen aan 

ermee te maken te hebben gehad. Ze 

kregen bijvoorbeeld al een slag (94 

procent), een schop (64 procent), wer-

den bespuugd (50 procent) of kregen 

een kopstoot (10 procent).

Al is er ook goed nieuws. Zo stelt 87 

procent dat hun team hen na een in-

cident goed opvangt. Bijna driekwart 

is tevreden over de steun van hun lei-

dinggevende. En ook over de opvang 

vanuit de zorginstelling zelf zijn de 

meesten (65 procent) tevreden.

BELGIË
De cijfers komen uit Nederland, 

maar de situatie in ons land lijkt ge-

lijkaardig. Uit een onderzoek van 

UGent en Vives Hogeschool uit 2018 

bleek bijvoorbeeld dat bijna 9 op 

de 10 verpleegkundigen al verbale 

of fysieke agressie zouden hebben 

ervaren. Veertig procent sprak zelfs 

over bedreigingen.

De onderzoekers hadden toen diver-

se verklaringen. Dat patiënten mon-

diger worden en sneller hun beklag 

doen bij leidinggevenden, was er 

één van. Maar wat ook meespeel-

de, is dat verpleegkundigen door 

de administratieve rompslomp vaak 

minder tijd hebben voor persoonlijke 

zorg.  (WiVi)

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



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.

Autogroep de Schaetzen is een gevestigde waarde in de Limburgse 
automobielsector. Dit dynamisch bedrijf heeft een dringende

vacature (M/V) voor zijn FordStore te Bilzen:

Maak snel deel uit van ons team en stuur je 
vacature naar Kathleen Uyttebroek 

Maastrichterstraat 212 - 3740 Bilzen I 089 41 33 61 I kathleen@hasseltmotor.be 

ACCOUNTANCY 
MEDEWERKER

Om het fi nanciële team van onze autogroep te versterken, 
zijn wij op zoek naar een ambitieuze boekhouder 

met relevante ervaring.

Taken
•  Boekhouding A-Z
•  Debiteuren- en 
 crediteurenadministratie
� Opvolging inventaris
• Beheer verzekeringen
• Personeelsadministratie
• Maand- en jaarafsluitingen

Aanbod

Profi el
•  Je beschikt over een bachelordiploma  
 met ervaring in een boekhoudkundige  
 of fi nanciële omgeving.
• Kennis van Exact Online, Xpower en  
 Carfac is een pluspunt, maar geen must.
• Je bent goed met cijfers, ‘it minded’ en  
 werkt nauwkeurig. Je kan goed   
 met Excel overweg.
• Je kan zelfstandig werken en neemt  
 initiatief.

Een uitdagende job met contract van onbepaalde duur in 
een collegiale omgeving en een marktconform salaris.

Covid-19 geeft digitalisering een duw
Covid-19 plaatst digitalisering hoog op de agenda van Belgische leidinggevenden. Digitale jobs in security en IT zetten hun   
opmars verder. En talent pools zwermen uit over heel de wereld.

‘Het grootste digitale experiment ooit’, zo 
omschreef marketingexpert Steven Van  
Belleghem de coronapandemie en de bijho-
rende lockdown. Bedrijven en werknemers 
kozen massaal voor webmeetings en zetten 
meer in op e-commerce.
En die weg naar digitalisering wordt verder-
gezet. Uit een rondvraag van rekruteringsbu-
reau Robert Half bij meer dan 300 Belgische 
leidinggevenden blijkt dat één bedrijf op drie 
meer prioriteit wil geven aan e-commerce en 
digitale transformatie.
Ter bevestiging van deze bevinding zag Ro-
bert Half de voorbije weken trouwens een toe-
name in de vraag naar technische profielen, 
zoals security consultants en IT audit mana-
gers. Veel bedrijven zijn hun IT-infrastructuur 
en online mogelijkheden aan het verbeteren 
of uitbreiden, als reactie op de veranderende 
vraag van klanten.

WERKEN OP AFSTAND
Naast de digitale plannen heeft de pandemie 
een aantal noodzakelijke veranderingen met 
zich meegebracht op vlak van waar, hoe en 
wanneer bedrijven en hun medewerkers wer-
ken. Zo blijkt uit het onderzoek van Robert 
Half dat 27 procent van de managers in Bel-
gië momenteel de noodzaak ziet om bestaan-
de functies te herdefiniëren als direct gevolg 
van Covid-19.
Nu bedrijven verandering willen omarmen 

en meer veerkrachtige, flexibele en wend-
bare arbeidskrachten aantrekken, wordt ook 
de talent pool een pak groter. “Talent pools 
over heel de wereld zijn plotseling uitgebreid, 
omdat veel bedrijven ontdekt hebben dat ze 
effectief kunnen werken met werknemers op 
afstand”, stelt Joël Poilvache, Director bij Ro-
bert Half. 
Voor sommige bedrijven betekent dit, vol-
gens hem, dat bestaande werkkrachten met 

belangrijke vaardigheden geheroriënteerd 
kunnen worden om snel bedrijfskritieke rollen 
te vervullen. “Voor andere bedrijven hebben 
nieuwe werkpatronen en de veranderende ei-
sen van de klant er dan weer toe geleid dat 
er plots een tekort aan vaardigheden is ont-
staan”, merkt Poilvache op. “En dan met name 
voor rollen in digitale transformatie en e-com-
merce.”
   (WiVi)



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

valkenhof.nl/vacatures

Verpleegkundige of 
zorgkundige, deel je geluk 
bij Valkenhof!
Deel jij binnenkort geluksmomentjes 
met onze cliënten? Doelgroep en 
contracturen bepaal jijzelf + vast contract! 
#NL #netoverdegrens 

>     HOOFDVERPLEEGKUNDIGE 
A1 – voltijds – vast contract

• Je speelt een hoofdrol in het leven van onze bewoners.
• Je betrekt de mantelzorgers bij de zorg en biedt ondersteuning.
• Je managet dagelijks het volledige zorgteam.
• Je zorgt voor een feilloze informatieoverdracht naar externen.
• Je werkt het beleid van de organisatie uit in samenspraak met de directie.

ONS AANBOD
We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur in een dynamische
organisatie in volle ontwikkeling met een verloning volgens het IFIC barema.

Interesse? Mail je cv en sollicitatiebrief  naar info@wzcpallieter.be

>     HOOFDVERPLEEGKUNDIGE 
A1 – voltijds – vast contract

• Je speelt een hoofdrol in het leven van onze bewoners.
• Je betrekt de mantelzorgers bij de zorg en biedt ondersteuning.
• Je managet dagelijks het volledige zorgteam.
• Je zorgt voor een feilloze informatieoverdracht naar externen.
• Je werkt het beleid van de organisatie uit in samenspraak met de directie.

ONS AANBOD
We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur in een dynamische
organisatie in volle ontwikkeling met een verloning volgens het IFIC barema.

Interesse? Mail je cv en sollicitatiebrief  naar info@wzcpallieter.be

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Toyota Garage Willems
Dendermondsesteenweg 5 | 9220 Hamme | 052/21 16 66 
willems@toyotabelguim.net
Eksaardebaan 97 | 9160 Lokeren | 09/348 32 91 
willemslokeren@toyotabelguim.net 

Wij zijn op zoek naar een ervaren AUTOTECHNIEKER 
voor het uitvoeren van onderhoud & herstellingen, diagnosestelling- uitlezen en 
storingen oplossen plaatsen van trekhaken. In bezit van airco opleidingsattest 

alsook rijbewijs. Nauwkeurig, klant-service gericht op kwalitatieve en productieve 
manier, zelfstandig werken, maar ook een teamplayer zijn.

Tewerkstelling : Dendermondsesteenweg 5 -9220 Hamme
Contact sollicitatie : cv naar willems@toyotabelgium.net  tel 052/211666



Een job in veiligheid, techniek of zorg?

Ontdek alle vacatures op 
werkenbijg4s.be

zoekt:

Versterking bij de betonploeg
Met onze betonmachine realiseren wij glijbekistingswerken, 
zoals het uitvoeren van kantstroken, borduren, fietspaden en 
betonverhardingen. 

Wij werven aan:

•  Glijbekistingsmachinist  
(opleiding intern mogelijk)

• Ploegbaas betonploeg

• Handlanger betonploeg

Aanbod: voltijds contract van onbepaalde duur met een 
aantrekkelijke verloning conform de bouw

Info en solliciteren
info@goijens.be | 089 46 14 75 

ENTHOUSIASTE VERKOPER bij bofrost*

bofrost * is Europese marktleider in het huis aan huis verkopen van 
vriesverse producten. Samen met onze 11000 collega’s leveren wij vries-
verse producten van de hoogste kwaliteit aan onze 5 miljoen klanten in 
Europa.

Werken bij bofrost* is genieten van lachende gezichten, onze klanten 
stelen jouw hart.
Als werkgever geven we jou de kans om zonder ervaring en/of oplei-
ding te starten in onze bofrost*academy. Hier leren we jou hoe je onze 
producten verkoopt en hoe je onze klanten de service kan bieden die ze 
verdienen.

Bij bofrost* genieten we graag. We proeven samen onze nieuwe 
producten, zetten samen het weekend goed in en gaan samen voor 
hetzelfde doel.
Je hebt als verkoper bij bofrost* 31 vakantiedagen, geniet van een 
mooie personeelskorting en dat allemaal in een fantastisch team.

Wie past in ons gedreven bofrost * team?
Als bofrost * verkoper word je opgeleid tot een hoger verkoopniveau.
Het is echter noodzakelijk dat je in het bezit bent van een rijbewijs B en 
in het bezit bent van een attest van goed gedrag en zede
Commerciële ingesteldheid en passie voor kwaliteitsvolle producten 
maken dat je elke dag 100% geniet als bofrost * verkoper.
Je bent klant- en servicegericht.
Je bent een echte teamspeler en hebt een groot verantwoordelijkheids-
gevoel.
Je gaat samen met jouw teamgenoten voor resultaat.

Heb je interesse en voel je het al kriebelen om bij bofrost* aan de 
slag te gaan?
Stuur dan snel jouw CV naar jobs@bofrost.be 

Voor meer informatie over bofrost* kan je terecht ook terecht op onze 
website www.bofrost.be. 

Pleegzorg Limburg vzw biedt sociaalpedagogische hulp aan kinderen, 
jongeren en volwassen personen die om diverse redenen voor een 
bepaalde tijd niet in hun eigen gezin kunnen wonen. Wij zorgen ervoor 
dat zij ondergebracht kunnen worden bij pleegzorgers. In onze aanpak 
vertrekken we van talenten en mogelijkheden van medewerkers, cliënten 
en pleegzorgers.

We zijn op zoek naar een m/v

ICT-MEDEWERKER – specialiteit databases (50%)

Wat doe je?
Als Database Administrator (DBA) zal je deel 
uitmaken van ons IT team. Je zal instaan voor het 
onderhoud van de bestaande SQL SERVER & onze 
databases en je zal het team ook begeleiden in 
projecten waarbij een nieuwe database nodig 
is. Hiernaast zal je ook samenwerken met het IT 
infrastructuur team en zal je hen helpen met het 
kiezen van de juiste database voor een project.
Naast het beheer van onze databases beman je 
samen met onze Server- en Netwerkbeheerder 
ook de eerste- en tweedelijns helpdesk voor alle 
ICT gerelateerde zaken.

•  Je zal instaan voor de dagelijkse operationele 
DBA taken: monitoring, onderhoud van 
monitoring tools, DB installatie & configuratie, 
lead DB upgrades & migraties

•  Je zal verantwoordelijk zijn voor het maken van 
data workflow analyses

•  Je staat in voor het beveiligen van de algemene 
“database architectuur”.Je zorgt samen met de 
Server/Netwerkbeheerder voor een permanente 
bemanning van de helpdesk

•  Je doet installaties van hardware en software 
om je mede-collega’s ten alle tijden van de 
nodige hulpmiddelen te voorzien. 

Wie ben je?
•  Je beschikt minimaal over een professionele of 

academische bachelor in de informatica. 
•  Je hebt een uitstekende kennis van Microsoft 

SQL Server
•  Je weet hoe je moet werken in een cloud-based 

omgeving en je bent op de hoogte van de 
laatste security trends.

•  Je bent doelgericht, flexibel en leergierig;
•  Je hebt een plichtsbewuste, accurate en 

innovatieve werkhouding;
•  Je hebt een cliëntgerichte en kwaliteitsvolle 

ingesteldheid;
•  Je bent een teamplayer, maar je kan ook 

individueel resultaten leveren
•  Je hecht belang aan communicatie en 

samenwerking met collega’s
•  Je hebt geen probleem om jezelf uit te drukken 

op een professionele manier
•  Je spreekt, schrijft en begrijpt de Nederlandse 

en Engelse taal goed

Wij bieden jou? 
•  Een uitdagende job in een innovatief en snel 

groeiend bedrijf met diverse uitdagende 
projecten;

•  Een goede work-lifebalance;
•  Een deeltijds contract van onbepaalde duur, met 

de mogelijkheid tot uitbreiding op termijn. Je 
werkuren zijn onderling af te stemmen.

•  Een maandloon volgens barema A1 in PC 
319.01, berekend volgens anciënniteit; 

•  Extra legale voordelen (maaltijdcheques, extra 
legale verlofdagen, flexibele uurregeling, 
thuiswerk);

•  Een fijne werksfeer in een warme organisatie 
waarbij er volop ruimte is voor persoonlijke 
ontwikkeling,

•  Coaching.

Praktisch?
•   Je hebt regelmatige werkuren.
•  Je werkt op een vaste werkplek in ons kantoor 

in Genk.

Interesse in deze job?
Solliciteren kan per mail uiterlijk vóór 11 oktober 
naar sollicitaties@pleegzorglimburg.be,  
Telefonisch kan je contact opnemen op het 
nummer 089/84.07.60 en vragen naar 
Mieke Simons

Het functieprofiel vind je op  
www.pleegzorglimburg.be. 

Wij werven aan op basis van competenties en 
talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, 
handicap,…

Discretie verzekerd!



Vier landstitels. Vier bekers. De strafste supporters én de grootste business community in Limburg.  
We blijven branden van ambitie. Daarom bouwen we aan een gloednieuwe ploeg.  

Niet op het veld, maar achter de schermen. En dat mag je heel letterlijk nemen. 
Wij zoeken drie toppers die creativiteit en innovatie op de digitale mat toveren.

INNOVATIE, CREATIVITEIT EN MARKETING

DIGITAL
MARKETING 
LEAD

 DRIE JOBS BIJ KRC GENK

SOCIAL
MEDIA
SPECIALIST

DIGITAL
CREATIVE

innovation

productmanagement

campaigning

data

channelmanagement

copywriting

communitybuilding

socialmedia

contentcreation

conceptual

graphicdesign

video 

De uitgebreide vacatures vind je terug op www.itzuselect.eu

Verstuur je CV, motivatiebrief en/of portfolio naar 

tom.janssen@itzuselect.eu. Meer info via 011 28 00 50.

  Solliciteer & 
verbaas ons !

Wil je mee aan de wieg staan van dit bijzondere team? 
Begin dan al eens met een nieuwe naam te bedenken
voor je nieuwe ploeg. Want CAN YOU DIG IT ? – daar kan jij
iets beter voor verzinnen, toch? 



ASAP Hasselt zoekt:

Productiemedewerkers
Chauff eurs
en tal van andere 
medewerkers voor 
topbedrijven in de regio

Op zoek naar 
een nieuwe 
uitdaging? 

ONTDEK 
JOUW 
ENJOY!

topbedrijven in de regio

NOORDERHART ZOEKT

bevlogen collega’s
voor het Mariaziekenhuis:

 → Apotheekassistent
 → Diabeteseducator
 → Kinesist
 → Kok
 → Medewerker schoonmaakdienst
 → Verpleegkundige
 → Verpleegkundige operatiekwartier
 → Zorgkundige

voor het Revalidatie & MS Centrum:
 → Kok
 → Verpleegkundige

MEER INFO?  
Solliciteren kan tot 4 oktober. Voor een uitgebreide 
jobomschrijving of meer info over Noorderhart, kan je 
steeds terecht op www.noorderhart.be.

Twee professionele 
zorginstellingen in het 
zorglandschap van Pelt.

Het Mariaziekenhuis en het 
Revalidatie & MS Centrum slaan 
samen hun vleugels uit onder hun 
nieuwe naam Noorderhart.  
Want onder hun vleugels zit je goed. 
Meer dan 1400 medewerkers 
creëren elke dag opnieuw een 
warm nest voor patiënten en voor 
elkaar. Samen zorgen ze voor 
excellente zorg in een dynamische, 
verbindende omgeving.

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
•  want ook jij wil onze klanten gelukkig maken 
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

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

Goesting in de match van jouw leven? 

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

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

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?

De snelste weg 
naar een job in de 

publieke of  
non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op 
WWW.POOLSTOK.BE



Bezoek ons online op de virtuele jobbeurs van Jobat op woensdag 
23 september 2020 of check onze vacatures op www.heldenvanhetzol.be. 

We zoeken regelmatig nieuwe helden in volgende domeinen:

• Verpleegkunde
• Medisch labo 
• Medische beeldvorming
• Farmacie
• Paramedische zorg

• ICT
• Finance
• Techniek
• Engineering
• Logistiek assistent

• Schoonmaak
• Catering
• Onthaal & administratie

Word net als Inge, Filip en 

Cindy een Held van het ZOL.

Inge Vanfrachem

Logistiek assistente
Filip Willems

Hoofdtechnoloog 

medische beeldvorming

Cindy Thijs

Werkcoördinator 

schoonmaak



KOM WERKEN IN DE 
COOLBLUE-WINKEL 

IN HASSELT. 

Jij zorgt voor een glimlach 
bij onze klanten, wij zorgen 
goed voor jou. Met leuke 
collega’s, volop ruimte om 
te groeien en voldoende 
afwisseling.  

Gaat jouw hart sneller 
kloppen van consumenten-
elektronica en ben je 
klantgericht? Ga dan aan de 
slag als Winkelmedewerker, 
Gastheer/dame of Apple 
Reparateur bij Coolblue.

Enthousiast? 
Solliciteer dan snel via 
werkenbijcoolblue.be

Waar technisch talent groeit. 
Greenyard Prepared.
Bij Greenyard Prepared ontwikkel je jouw technisch talent binnen een 
toonaangevend voedingsbedrijf. Samen bouwen we aan een gezondere toekomst. 
In een afwisselende omgeving werk je aan innovatieve manieren om  
gezonde voeding te verwerken, te verpakken en te verspreiden. 
Altijd duurzaam en lokaal geworteld. Klaar om jouw talent te laten groeien? 
Ontdek onze vacatures en be prepared!

Voor de opstart en begeleiding van enkele nieuwe project- en product innovaties 
zijn we op zoek naar:

Bezoek onze stand op de virtuele jobbeurs van Jobat op 23/9 van 14u tot 19u.
Kan je niet aanwezig zijn?  
Surf naar jobs.greenyardprepared.com  
en solliciteer meteen.

TECHNICI &  
OPERATIONEEL LEIDINGGEVENDEN

Prepared

Danone is op zoek naar technische talenten! Ben je een gedreven teamplayer met 
techniek in de vingers? Ben je ervaren en op zoek naar een nieuwe uitdaging of zet je 
je eerste stappen op de arbeidsmarkt? Wij ontmoeten je graag!

Op dit ogenblik bieden we nieuwe mogelijkheden aan voor onze 
productieplant in Rotselaar:

+ MACHINEOPERATOREN 
 (2 ploegen - nacht/weekend)

+ STORINGSTECHNIEKER 
 (2 ploegen)

+ ORDERPICKER

+ AUTOMATION ENGINEER

Solliciteren kan via onze  
website of via 
yourcareer.belgium@danone.com

jobs.danone.com
Meer info op

BEZOEK ONZE STAND OP 
DE VIRTUELE JOBBEURS VAN JOBAT 

OP 23/9 VAN 14U TOT 19U



Het hoofd koel, het hart warm. Als een van de grootste 
werkgevers van Limburg proberen we dit elke dag om te 
zetten in de praktijk. Zowel naar de patiënt, onze 3130 
medewerkers als naar de 343 artsen.

Voel jij je hart kloppen voor een toekomst bij ons?

Een greep uit onze openstaande vacatures:
- Verpleegkundigen voor diverse diensten 
  waaronder spoed, intensieve, OK, 
  revalidatie e.a.
- ICT’ers met focus op applicatiebeheer, 
  infrastructuur en data intelligence
- Medewerkers facilitaire dienst, medewerker 
   logistiek, supply chain, preventie en milieu 
  als ook een teamleider schoonmaak,
- …

Check onze vacatures op
www.ikvraaghetaan.be

VIND DE JOB VAN JE DROOMEN  OP DE

JOBBEURS HASSELT
jobbeurs.jobat.be - 23 SEPTEMBER 2020 

Meer dan 120 voorzieningen met woon-
zorgcentra en/of assistentiewoningen, met  
allemaal  hun lokale authenticiteit en eigen-
heid, vormen samen Senior Living Group. 
Senior Living Group is marktleider in 
België in de sector van private residentiële 
ouderenzorg. Wij zijn voortdurend op 
zoek naar medewerkers die zich met ‘met 
hart en ziel’ inzetten voor onze bewoners:  
zowel directeurs voor onze woonzorg-
campussen, als verplegend, verzorgend en 
ondersteunend personeel.

Wil jij onze 
bewoners 
helpen om 
gelukkig 
ouder te 
worden?

Voor meer informatie: 
www.srliving.be - hr@srliving.be 
HR-afdeling, Satenrozen 1B, 2550 Kontich



23 september 2020

Virtuele

Schrijf je nu gratis in: 

www.jobat.be/beurs

14:00 - 19:00
23 september 2020

Deze bedrijven verwachten je!



23 september 2020Scan me en ontvang 
je gratis toegangsticket!

Virtuele

Schrijf je nu gratis in: 

www.jobat.be/beurs

14:00 - 19:00

23 september 2020



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

MARKET DEVELOPMENT MANAGER
internationaal • industriële toepassingen (ref. 76 434)

De uitdaging: In nauwe samenwerking met de Global Development Manager zal je systematisch 
nieuwe niches, segmenten en (geografi sche) afzetmarkten onderzoeken. Hiertoe sta je in voor:
• een continue marktscreening op nieuwe toepassingen en segmenten • veelvuldige contacten 
met eindgebruikers uit diverse sectoren alsook met overkoepelende instanties (overheden, 
auditoren, ….) • fi netuning van onze producten bij bestaande klanten in nauwe samenwerking 
met de internationale key accountmanagers en de R&D • marketingcampagnes i.s.m. met sales & 
marketing • ontwikkeling van kennis, strategieën en concrete tools om onze export en afzet verder 
te laten groeien. Hiertoe verblijf je veelvuldig in het buitenland (75 %).

Profi el: • autonoom en vlot communicatief persoon • meertalig • een zelfstarter met relevante
internationale ervaring • hogere opleiding en sterke technische interesse • bij voorkeur uit indus-
trieel exportbedrijf  • leergierig en met de ambitie haalbare uitdagingen en projecten te realiseren 
• vertrouwd met cross channel marketingcampagnes • goede reporting skills.

Aanbod: • een toekomstgerichte functie met talrijke onontgonnen opportuniteiten • een
resultaatsgerichte bedrijfscultuur waarin “entrepreneurship” centraal staat • een niche-

bedrijf deel uitmakend van een solide internationale groep • een sterk groeipoten-
tieel dankzij producten met velerlei toepassingen • een attractief loonpakket 

+ voordelen + representatieve bedrijfswagen.

EXOLON GROUP, met productievestigingen in België
(Tielt) en Italië (Terni), is een Europees marktleider in 
transparante kunststofplaten voor de industrie, de bouw- 
en communicatiesector. Met een team van meer dan 250 
personeelsleden realiseren wij een omzet van meer dan 
100 mio euro. In het kader van een lange termijn groei-
plan wensen wij te investeren in een (m/v):

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

Wij zoeken versterking:

Electromechaniekers vroege 
ploeg en/of dagploeg

Operatoren 3-ploegen

Wie zijn wij ….
Saint-Gobain ADFORS Belgium , is een producent van technisch textiel die vooral hun 
toepassing vinden als inlage voor bitumineuze dakbanen.
De non-wovens vinden hun afzet bij de meest toonaangevende Europese fabrikanten. 
Er werken 70 medewerkers voor Saint-Gobain ADFORS Belgium op de locatie in Buggenhout, 
België.

Wat bieden wij ….
Een afwisselende job in een ondernemende organisatie met een open bedrijfscultuur en 
een collegiale werksfeer, met ruimte voor initiatieven en persoonlijke ontwikkeling. Naast 
een competitief salaris geniet je ook een aantal extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, 
hospitalisatie- en groepsverzekering, fietsleasing, …

Interesse ….
Twijfel niet en stuur je CV naar: els.vanderkelen@saint-gobain.com

VZW Ter Kimme is 
meer dan 35 jaar 
actief in de zorg 
voor ouderen door 
het aanbieden van 
zowel kortdurend, als 

permanent verblijf. Ons woonzorgcentrum werd 3 jaar 
geleden verbouwd en omgevormd tot een thuis, waar 
huiselijkheid, comfort, veiligheid, kleinschaligheid, 
ergonomie en technologie elkaar gevonden hebben. 
In deze ongewone tijden dragen we bijzondere zorg 
voor 142 bewoners, die in onze bubbel zitten.

We willen onze ploeg van 
110 medewerkers versterken met 

verpleegkundigen en zorgkundigen.

We bieden een dynamische werkomgeving, 
waar respect, liefdevolle zorg en begrip voor 
onze bewoners en medewerkers centraal staan. 
Onze contracten zijn van onbepaalde duur. We 
verlonen volgens de barema’s van de sector, mits 
overname van anciënniteit en het toekennen van 
maaltijdcheques. De prestatiebreuk is bespreekbaar.

Wil je meer weten, aarzel niet en contacteer ons 
via mia.van.heddegem@terkimme.be op het tel.
nr. 053/60 58 35 of via info@terkimme.be of op het 
algemeen tel.nr. 053/60 51 10.

ELEKTROMECANICIEN (ref. 109 502)

De uitdaging: In nauwe samenwerking met de plant manager zal je instaan voor:
• het preventief elektrisch en mechanisch onderhoud van CNC gestuurde machines 
en geautomatiseerde schaafl ijnen • het oplossen van technische storingen en breuken 
• de contacten met gespecialiseerde technici van onze externe leveranciers • diverse 
verbeteringsprojecten.

Profi el: • A1/A2 elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring • autonome werker 
• aandacht voor een veilige werkomgeving • rijbewijs B.

Aanbod: • opleidingstraject in functie van de noden • een gezond bedrijf met een 
goede werksfeer • een performant machinepark • continue investeringen in

mensen en machines • aantrekkelijke loonvoorwaarden.

LEMAHIEU GROUP nv is een Belgisch marktleider in hout- en platenimport met 
vestigingen in Gent, Antwerpen en Oostende.
Voor de productievestiging in OOSTENDE zoeken wij een:

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 

experts in personeelsscreening

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



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

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Plastibert NV (www.plastibert.be) te 
Wielsbeke is sinds 1965 één van de 
grootste spelers in het coaten van 
technisch textiel. We profi leren ons vooral 
in de sector van het medisch textiel, 
hoogwaardige meubelstoff en, automobiel 
en beschermkledij. Verder specialiseren we 
ons in het coaten van hoogtechnologisch 
textiel alsook in het personaliseren van vinyl 
met digitale printtechnologie.

International Sales Manager
Technisch Textiel (ref. 8720)

Functie: • Je leert de verschillende producten kennen door 
een grondige, interne opleiding. • Je zorgt steeds voor de 
best mogelijke oplossing op maat van de klant. • Je vertaalt 
de technische behoeften van de klant naar de R&D afdeling 
voor specifi caties van de producten of nieuwe ontwikkelingen.
• Jij bent het aanspreekpunt voor de klant en staat hen bij met 
professioneel en technisch advies. • Je bent verantwoordelijk 
voor het uitbouwen van jouw markt en je streeft naar het behalen 
van de vooropgestelde doelstellingen.

Profi el: • Je beschikt over een relevant diploma en/of een 
eerste werkervaring in de sector van chemie of textiel. • Je 
bent dynamisch, proactief en weet van aanpakken! • Je bent 
positief ingesteld en werkt klantgericht. • Je bent van nature 
een teamplayer met zin voor verantwoordelijkheid en weet 
prioriteiten te bepalen. • Je bent communicatief sterk en bouwt 
graag langetermijnrelaties op. • Je houdt van internationaal
reizen en spreekt vlot verschillende talen.

Aanbod: • Een toekomstgerichte en boeiende functie in een 
internationaal, innovatief en dynamisch bedrijf met een 
aangename werksfeer. • Aantrekkelijke verloning aangevuld met 
extralegale voordelen zoals een fi rmawagen. 

Interesse? Reageer dan snel via
kim@aanwervingshuis.be
056/225.880 | www.aanwervingshuis.be
Deze functie wordt exclusief
behandeld door Aanwervingshuis.

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)



INTERNATIONAL SERVICE ENGINEER
(ref. 50 405)

De uitdaging: Na een grondige interne opleiding zal je deels intern en deels ter plaatse
bij de klanten werken: • testing van nieuwe machines • opleiding in machinegebruik 
aan internationale verdelers • ter plaatse opstarten en afstellen van machines • her-
stellingen uitvoeren. Hiertoe werk je dagelijks nauw samen met de productieleider
en de familiale directie.

Profi el: • ing/ba elektromechanica of A2 met relevante ervaring • contactvaardig en 
klantvriendelijk • bereid tot geregelde (korte) verplaatsingen in het buitenland - gemid-
deld één week per maand • meertalig N/E/F.

Aanbod: • een uitdagende technische omgeving met veel variatie • een nichebedrijf 
gespecialiseerd in technisch maatwerk • een ongedwongen familiale werksfeer

• een up-to-date machinepark in een nieuwbouwatelier • een solide KMO met 
een unieke knowhow • een aantrekkelijk marktconform loonpakket (te 

bespreken) + dienstwagen.

LACO MACHINERY nv, gevestigd in KUURNE, is een
gespecialiseerd machineconstructeur van hoogkwalita-
tieve strijkmachines voor professionele toepassingen. Als 
O.E.M-fabrikant zijn wij ook wereldwijd actief via een 
dealernetwerk in de wasserij- en hotelsector.
Voor de klantenservice zoeken wij een (m/v):

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

MARKET DEVELOPMENT MANAGER
internationaal • industriële toepassingen (ref. 76 434)

De uitdaging: In nauwe samenwerking met de Global Development Manager zal je systematisch 
nieuwe niches, segmenten en (geografi sche) afzetmarkten onderzoeken. Hiertoe sta je in voor:
• een continue marktscreening op nieuwe toepassingen en segmenten • veelvuldige contacten 
met eindgebruikers uit diverse sectoren alsook met overkoepelende instanties (overheden, 
auditoren, ….) • fi netuning van onze producten bij bestaande klanten in nauwe samenwerking 
met de internationale key accountmanagers en de R&D • marketingcampagnes i.s.m. met sales & 
marketing • ontwikkeling van kennis, strategieën en concrete tools om onze export en afzet verder 
te laten groeien. Hiertoe verblijf je veelvuldig in het buitenland (75 %).

Profi el: • autonoom en vlot communicatief persoon • meertalig • een zelfstarter met relevante
internationale ervaring • hogere opleiding en sterke technische interesse • bij voorkeur uit indus-
trieel exportbedrijf  • leergierig en met de ambitie haalbare uitdagingen en projecten te realiseren 
• vertrouwd met cross channel marketingcampagnes • goede reporting skills.

Aanbod: • een toekomstgerichte functie met talrijke onontgonnen opportuniteiten • een
resultaatsgerichte bedrijfscultuur waarin “entrepreneurship” centraal staat • een niche-

bedrijf deel uitmakend van een solide internationale groep • een sterk groeipoten-
tieel dankzij producten met velerlei toepassingen • een attractief loonpakket 

+ voordelen + representatieve bedrijfswagen.

EXOLON GROUP, met productievestigingen in België
(Tielt) en Italië (Terni), is een Europees marktleider in 
transparante kunststofplaten voor de industrie, de bouw- 
en communicatiesector. Met een team van meer dan 250 
personeelsleden realiseren wij een omzet van meer dan 
100 mio euro. In het kader van een lange termijn groei-
plan wensen wij te investeren in een (m/v):

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

HR Manager(Ref. 8447)

Functie: Als HR manager ben je verantwoordelijk voor alle personeels gerelateerde vraagstukken binnen 
Libeco. Je bent het centrale aanspreekpunt en klankbord voor de medewerkers en het management.

• Je formuleert een langetermijnstrategie om zo talent aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden. 
Je houdt contact met verschillende partners en staat in voor de rekrutering en selectie van arbeiders 
en bedienden. • Je zorgt voor een correcte loonadministratie en effi  ciënte personeelsplanning. 
Hiertoe werk je nauw samen met het sociaal bureau, de plant manager en stuur je 1 medewerker aan.
• Je coördineert en implementeert verschillende projecten van A-Z, dit kan gaan van 
verloningsvraagstukken, opleidingstrajecten tot functioneringsgesprekken.

Profi el: • Je beschikt over een relevante opleiding en hebt reeds ervaring in een gelijkaardige 
functie. • Je bent discreet, assertief, neemt initiatief en kunt zelfstandig werken. • Je bent fl exibel, 
dynamisch en ambitieus. • Je bent op de hoogte van de laatste sociale wetgeving. • Je beschikt over 
sterke interpersoonlijke vaardigheden, waardoor je een vertrouwensrelatie weet op te bouwen met 
gesprekspartners op alle niveaus.

Ons aanbod: • Je mag rekenen op een aantrekkelijke verloning, fi rmawagen en extralegale voordelen. 
• Je komt terecht in een stabiel bedrijf met wereldfaam dat respect heeft voor mens en milieu en een 
continue focus op verbetering. • Een uitdagende job waarbij je de kans 
krijgt om jouw stempel te drukken op het HR-beleid. • Een professioneel 
team met een intrinsieke passie voor linnen.

Libeco is de grootste vlasweverij in België en behoort tot de top drie producenten van linnen in 
Europa. Het familiebedrijf is gevestigd in Meulebeke en werd gesticht in 1858. Onder de naam Libeco 
Fabrics produceert men stoff en voor de industrie zoals meubel-, gordijn-, kledijstoff en en technisch 
textiel. Libeco Home vervaardigt afgewerkte linnen producten zoals bed-, tafel- en keukenlinnen en 
interieurdecoratie. Een hoogstaande kwaliteit is naast lokaal en duurzaam produceren het belangrijkste 
onderdeel van Libeco’s missie. Sinds 2006 draagt men de titel Hofl everancier en in 2014 verkreeg de 
weverij het CO2-neutraal label. Momenteel zijn we voor Libeco op zoek naar een enthousiaste m/v:

Interesse? Stuur jouw cv naar kim@aanwervingshuis.be
056/225.880 - www.aanwervingshuis.be.
Deze functie wordt exclusief behandeld door Aanwervingshuis.

Atree (www.atree.be) te Lichtervelde is een dynamisch bedrijf met 
30 medewerkers dat totaaloplossingen biedt voor elektrische 
sturingen van machines tot zelfs een volledig productie-
apparaat. Zij staan in voor een grondige analyse, ontwerp, 
programmatie, visualisatie en implementatie van deze systemen.
Om hun innovatief team met jarenlange ervaring te versterken, zijn zij op 
zoek naar een enthousiaste m/v:

Wat houdt dit in? Je vormt een belangrijke schakel tussen het ERP-
systeem van de eindklant en industriële informaticatoepassingen van 
Atree. Je werkt op databases, laat de nodige query’s uitvoeren rond 
bijvoorbeeld magazijntoepassingen, traceerbaarheid, productieratio’s en 
productfl ow. Je werkt hiervoor in tandem met jouw collega’s, die echte 
experts zijn in dit vakgebied.

Wie ben jij? Je genoot een opleiding Informatica of gelijkwaardig door 
ervaring. Daarnaast heb je een passie voor databases en omschrijven de 
volgende woorden jou: analytisch, nauwkeurig en stressbestendig.

Wat biedt Atree jou? Ze voorzien een grondige on-the-job opleiding en 
begeleiding, door de enthousiaste en professionele collega’s. In ruil voor 
jouw inzet en gedrevenheid, voorzien ze een aantrekkelijke verloning 
met extralegale voordelen én een fi rmawagen.

Software Developer ref.1388

Interesse in deze uitdagende functie? kato@aanwervingshuis.be
056 225 880, Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk
Deze functie wordt exclusief behandeld door Aanwervingshuis.

Ook gemotiveerde 

schoolverlaters
zijn welkom!

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

REKRUTERING VIA MEDIA
EXECUTIVE / DIRECT SEARCH

Deel je onze passie?

Ontdek boeiende vacatures binnen
Transport, Logistiek en Automotive

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

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

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

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

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

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

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

BIOLOOG (Ref. 60 914)
NATUURBEHEER EN -PROJECTEN

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

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

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

ELEKTROMECANICIEN (ref. 109 502)

De uitdaging: In nauwe samenwerking met de plant manager zal je instaan voor:
• het preventief elektrisch en mechanisch onderhoud van CNC gestuurde machines 
en geautomatiseerde schaafl ijnen • het oplossen van technische storingen en breuken 
• de contacten met gespecialiseerde technici van onze externe leveranciers • diverse 
verbeteringsprojecten.

Profi el: • A1/A2 elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring • autonome werker 
• aandacht voor een veilige werkomgeving • rijbewijs B.

Aanbod: • opleidingstraject in functie van de noden • een gezond bedrijf met een 
goede werksfeer • een performant machinepark • continue investeringen in

mensen en machines • aantrekkelijke loonvoorwaarden.

LEMAHIEU GROUP nv is een Belgisch marktleider in hout- en platenimport met 
vestigingen in Gent, Antwerpen en Oostende.
Voor de productievestiging in OOSTENDE zoeken wij een:

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 

  
Drie op vier verpleegkundigen 
uitgescholden op het werk
Bijna driekwart van de Nederlandse verpleegkundigen 
wordt geregeld uitgescholden door patiënten en hun 
naasten. Al kunnen verpleegkundigen gelukkig wel 
terugvallen op hun team.
De cijfers komen van het vakblad Nur-

sing, op basis van een rondvraag bij 

2.100 Nederlandse verpleegkundigen. 

Van de ruime meerderheid (72 procent) 

die aangaf al met verbale agressie ge-

confronteerd te zijn geweest, stelt 10 

procent dat het haast dagelijkse kost 

is. Bij 32 procent gebeurt het weke-

lijks, bij 30 procent maandelijks.

KOPSTOOT
Fysieke agressie komt gelukkig min-

der vaak voor. Toch geeft nog altijd 

bijna de helft (47 procent) van de on-

dervraagde verpleegkundigen aan 

ermee te maken te hebben gehad. Ze 

kregen bijvoorbeeld al een slag (94 

procent), een schop (64 procent), wer-

den bespuugd (50 procent) of kregen 

een kopstoot (10 procent).

Al is er ook goed nieuws. Zo stelt 87 

procent dat hun team hen na een in-

cident goed opvangt. Bijna driekwart 

is tevreden over de steun van hun lei-

dinggevende. En ook over de opvang 

vanuit de zorginstelling zelf zijn de 

meesten (65 procent) tevreden.

BELGIË
De cijfers komen uit Nederland, 

maar de situatie in ons land lijkt ge-

lijkaardig. Uit een onderzoek van 

UGent en Vives Hogeschool uit 2018 

bleek bijvoorbeeld dat bijna 9 op 

de 10 verpleegkundigen al verbale 

of fysieke agressie zouden hebben 

ervaren. Veertig procent sprak zelfs 

over bedreigingen.

De onderzoekers hadden toen diver-

se verklaringen. Dat patiënten mon-

diger worden en sneller hun beklag 

doen bij leidinggevenden, was er 

één van. Maar wat ook meespeel-

de, is dat verpleegkundigen door 

de administratieve rompslomp vaak 

minder tijd hebben voor persoonlijke 

zorg.  (WiVi)

experts in personeelsscreening

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

Gezocht: m/v/x  
die van alle 

markten thuis is
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:

DIENSTHOOFD  
LOKALE ECONOMIE

(Graad Av – voltijds – contractueel)
 Profiel Vanuit je affiniteit met lokale economie en de 

ondernemerswereld wens je het economisch beleid 
van Bilzen verder uit te bouwen en sta je in voor de 
uitwerking en coördinatie ervan. Met daadkracht en een 
innovatieve insteek fungeer je als brugfiguur tussen 
kmo’s, vrije beroepen, middenstand en het stadsbestuur. 
Zo zorg je o.a. voor positieve economische impulsen 
in handel, horeca, bedrijventerreinen …  en ben je het 
eerste aanspreekpunt voor lokale ondernemers. 

 Diploma  Je bent in het bezit van een functiegericht master
diploma of een algemeen masterdiploma met minstens 
4 jaar relevante ervaring. 

  Heb je geen masterdiploma? Indien je slaagt voor een 
bijkomende capaciteitstest, kan je alsnog deelnemen 
aan de procedure op voorwaarde dat  je minstens 4 jaar 
relevante ervaring hebt. 

 Loon  Een brutomaandloon (afhankelijk van relevante 
ervaring en anciënniteit) tussen 3.170,07 en 5.252,01 
euro, aangevuld met extralegale voordelen.

Solliciteren kan uiterlijk tot 12 oktober 2020 door je 
sollicitatiebrief, cv en een kopie van je diploma te 
versturen naar de stad Bilzen, t.a.v. Personeelsdienst, 
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen of via e-mail 
naar vacatures@bilzen.be. Raadpleeg de volledige 
functiekaart op www.bilzen.be.



Interesse? Solliciteer online via www.dendermonde.be/vacatures. Voeg je 

vragenlijst, cv en een kopie van het gevraagde diploma toe.

Nog vragen?
Op www.dendermonde.be/vacatures vind je de uitgebreide functie-

beschrijving en infobrochure. Je kan ook terecht bij de personeelsdienst 

– team selectie en rekrutering via 052 25 10 80.

Het lokaal bestuur Dendermonde wil zich ontwikkelen 
tot een organisatie waar de principes van een 
innovatieve arbeidsorganisatie centraal staan. Wij 
willen tevreden medewerkers die met veel goesting 
hun taken tot een goed einde brengen. Die elkaar 
stimuleren en motiveren om steeds beter te doen door 
zelf het stuur in handen te nemen. Voor het lokaal 
bestuur Dendermonde staan de kernwaarden respect, 
openheid, verbondenheid, durf en kwaliteit centraal. 
Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan leeftijd, 
geslacht, etnische afkomst, nationaliteit … www.poolstok.be

Het lokaal bestuur Dendermonde overkoepelt het stadsbestuur, 
het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

en het Autonoom Gemeentebedrijf. Samen met 45 000 
Dendermondenaars en 1 300 collega’s bundelen we onze krachten 

om van Dendermonde een bruisende stad te maken. 

De medewerkers van het lokaal bestuur van Dendermonde zetten 
zich elke dag in voor onze inwoners  en vinden in hun job de 

nodige uitdaging, creativiteit en innovatie. 

Ben je een denker, doener, beschik je over een stevig paar 
voelsprieten en neem je graag initiatief, dan ben jij de ideale 

persoon (M/V/X) om ons team te versterken als:

Projectleider gebouwen
voltijds – onbepaalde duur
Samen met een team van een 10-tal medewerkers van de dienst 

gebouwen beheer je diverse gebouwen in eigendom van het lokale 

bestuur Dendermonde (musea, sporthallen, administratieve gebouwen, 

woonzorgcentra, kinderopvang …). Je treedt op als projectmanager bij de 

ontwikkeling en realisatie van de verschillende nieuwbouw-, renovatie-, 

en restauratiewerken. Je bent de coördinator van het bouwteam, brengt 

mensen samen, hakt knopen door. Je hebt een praktische kijk op de 

uitvoering van projecten. 

Teamcoach verpleegafdeling
voltijds – onbepaalde duur
Als teamcoach streef je ernaar om samen met het team een kwalitatieve 

woon-, zorg- en leefomgeving te bieden op maat van de zorgvrager en 

conform de missie en waarden van de organisatie. Je bent erop gericht om 

het zelforganiserend vermogen van het team te verhogen en je bewaakt een 

goede afstemming en samenwerking met de andere teams en zorgactoren. 

Je draagt bij aan de continuïteit van de zorg en je kan fl exibel inspelen op 

de noden van de dag. 

Zorgband Leie en Schelde is een 
zorgbedrijf dat sinds 01/01/2020 
betaalbare, kwalitatieve en nabije 
ouderenzorg aanbiedt. Een heden-
daagse organisatie met 890 per-
soneelsleden waar effectiviteit en 
efficiëntie voorop staat.

BELEIDSMEDEWERKER FINANCIËN

Wat zal je doen? 
Je ontfermt je over het fi nanciële luik van onze organisatie en adviseert 
inzake de fi nanciële aangelegenheden. Als leidinggevende coördineer je 
een team van 6 enthousiaste en collegiale medewerkers.

Wie zoeken we?
Ben jij een vlotte financiële manager met een gezonde interesse in de 
link tussen fi nanciën en de sociale sector? Voel jij  je thuis in de ouderen-
zorgsector en beschik jij  over de nodige drive? Dan hebben wij  jou nodig! 
Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma met minstens 2 jaar
relevante, professionele ervaring en slaagt daarnaast in de selectie-
procedure. 

Wat bieden wij  jou aan?
Je komt terecht in een dynamische werkomgeving waar ruimte is voor groei 
en ontwikkeling. Deze functie biedt een aantrekkelij k loonpakket (wed-
deschaal A4a - A4b), wat wordt aangevuld met enkele mooie extralegale 
voordelen: maaltij dcheques (€8), ecocheques, fi etsvergoeding, gratis hos-
pitalisatieverzekering, volledige terugbetaling openbaar vervoer, glij dende 
uurregeling, optie tot telewerk en een aantrekkelij k aantal vakantiedagen.

Interesse?
Aarzel dan niet om te solliciteren en bij komende info op te vragen via 
www.zorgband.be/jobs
Solliciteren kan tot en met 16/10/2020.

PLANOLOOG 
contractueel – A1a-A3a – voltijds

DIENSTHOOFD PERSONEEL 
statutair – A1a-A3a – voltijds

Profiel

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

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

Interesse? 

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

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


