
“De laatste twee jaar is het aantal verplaat-

singen met de fiets voor woon-werkverkeer 

blijven toenemen”, stelt Klaas Olbrechts, 

Product Owner Total Reward & Mobility bij 

Attentia. “Corona heeft deze trend tijdelijk 

gebroken, vooral bij bedienden die aan tele-

working deden. Maar de langetermijnevolutie 

van toenemend fietsgebruik is duidelijk”, stelt 

hij.

Wat zeker ook een handje helpt, zijn de di-

verse stimuli voor de fiets. Die gaan van een 

fietsvergoeding voor hen die met de fiets ko-

men tot het aanbieden van leasefietsen als 

onderdeel van het loonpakket. We overlopen:

1. IS JE WERKGEVER JOU EEN 
‘FIETSVERGOEDING’ VERPLICHT?
Om fietsende werknemers een (financieel) 

duwtje in de rug te geven, kan de werkgever 

een fietsvergoeding toekennen. Maar let op, 

want kunnen is niet gelijk aan moeten. De 

vergoeding is namelijk niet verplicht, tenzij 

het voorzien is in een sectorale of onderne-

mings-CAO of in het arbeidsreglement.

bij onze klanten duidelijk hebben zien toene-

men. De opmars van de elektrische fiets speelt 

een grote rol. Medewerkers die verder wonen 

van het werk kunnen zo ook met de fiets komen.”

4. HOE IS ZO’N LEASEFIETS 
FISCAAL GEREGELD?
Je kan een leasing fiets vergelijken met een 

leasing wagen, wat aanzien wordt als fiscaal 

vriendelijk. “Alleen wordt er bij een leasing fiets 

sinds 2017 geen voordeel alle aard meer aan-

gerekend, wat bij een leasewagen en ook bij 

andere extralegale voordelen als een smart-

phone en tablets wel nog het geval is”, stelt 

Klaas Olbrechts. 

Ook leasefietsen zijn niet onderworpen aan 

sociale bijdragen en vrijgesteld van belasting 

indien de werknemer deze fiets gebruikt voor 

zijn woon-werkverkeer. Meer nog, de werkge-

ver mag in dat geval een fietsvergoeding uitke-

ren van maximum € 0,24/km. Wat het eigenlijk 

extra interessant maakt.

William Visterin

Hoe beleef jij je eigen woon-werkverkeer?
Bereken je eigen mobiliteitsscore op 

jobat.be/mobiliteitskompas

2. MOET JE BELASTINGEN BETA-
LEN OP JE FIETSVERGOEDING? 
De fietsvergoeding is vrijgesteld van inkomsten-

belasting tot 0,24 euro per afgelegde kilometer 

voor aanslagjaar 2020. Al moet het aantal ver-

goede kilometers wel overeenstemmen met de 

werkelijk afgelegde fietsafstand. Ook voor de 

werkgever kan de vergoeding op het vlak van 

de sociale zekerheid overigens interessant zijn. 

Op de fietsvergoeding moeten namelijk geen 

RSZ-bijdragen betaald worden, voor zover ze 

maximum € 0,24/km (bedrag voor 2020) be-

draagt. 

3. KOMT OOK DE BEDRIJFSFIETS 
OPZETTEN?
Ja, die duikt steeds vaker op in het loonpakket. 

Fietsen worden meer en meer geleased, of het 

nu om elektrische fietsen of gewone fietsen 

gaat.  “Wij bieden als Attentia de fiets intussen 

al zowat vier jaar mee aan als onderdeel van 

ons dienstenpakket rond flexibel verlonen”, 

zegt Klaas Olbrechts, Product Owner Total Re-

ward & Mobility bij Attentia. “Enerzijds omdat 

we de fiets als ecologisch vervoermiddel zelf 

belangrijk vinden, maar ook omdat we de vraag 

De fiets heeft de wind in de zeilen. Door de coronacrisis gebruikt 29 procent 
van de werknemers vaker hun fiets voor woon-werkverkeer. Dat blijkt uit 
het mobiliteitskompas van Jobat en Ipsos. Maar naast sportief, gezond en 
milieuvriendelijk, is de fiets voor woon-werkverkeer ook erg fiscaalvriendelijk.

“Bij een leasefiets wordt sinds 

2017 geen voordeel alle aard 

meer aangerekend, wat bij een 

leasewagen wel nog het geval is”

Fietsen naar je werk: ook 
gezond voor je portemonnee

VIER VRAGEN OVER FIETS, WERK EN GELD

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 



De coronacrisis creëert ook kansen. 

We ontdekten met z’n allen thuiswerk 

en merkten dat het kan. Maar we on-

dervonden ook dat hybride werken 

voor nieuwe uitdagingen zorgt. In het 

charter krijgen die dan ook de nodi-

ge aandacht. Onder hybride werken 

verstaan we de combinatie van thuis-

werken, werken op kantoor en op een 

derde locatie.

ONTMOETING EN INNOVATIE
Tijdens de lockdown misten we on-

der meer de connectie met collega’s. 

Kantoren worden nog meer de plek 

waar we elkaar ontmoeten. Ook 

voor innovatie zijn ze the place to be: 

ideeën ontstaan wel vaker aan de 

koffiemachine. Kantoren zijn dus veel 

meer dan louter de plek waar we onze 

taken uitvoeren. Dat laatste kunnen we 

vaak ook thuis of op een andere plek. 

De inrichting van de werkplek kan de 

connectie tussen collega’s verbeteren, 

bijvoorbeeld door flexibele ontmoe-

tingsplekken te voorzien. Maar ook af-

spraken binnen een team kunnen het 

contact tussen collega’s stimuleren. 

Als iedereen hybride werkt, kan het 

team afspreken om een dag per week 

op dezelfde plek te werken. Klanten en 

andere teams binnen het bedrijf spelen 

ook mee in die afspraken. Ook zij heb-

ben nood aan connectie met een team 

(en omgekeerd).

WORK LIFE BALANCE
COVID-19 zorgt voor niet minder dan 

een versnelde cultuuromslag. Als 

medewerker gaan we een resultaats-

verbintenis aan. Waar of wanneer we 

resultaten behalen, dat is minder be-

langrijk. Twee dagen of meer thuis-

werk per week zal ook na COVID-19 

niet meer zo vreemd zijn. Werkuren zelf 

plannen lijkt logischer in een kantoor- 

dan in een productieomgeving. Maar 

er zijn experimenten waarbij ploeg-

arbeiders glijdende werkuren hebben. 

De richting waarin we evolueren is 

duidelijk, maar de snelheid kan ver-

schillen van bedrijf tot bedrijf en van 

sector tot sector. De omslag kan alleen 

succesvol zijn als de work life balance 

goed zit. Hybride werken moet - net 

als nieuwe mobiliteit - het welzijn van 

werknemers verbeteren.

MINDER, SLIMMER 
EN GROENER ONDERWEG
Hybride werken kan een positieve 

impact hebben op mobiliteit omdat me-

dewerkers minder kilometers maken. 

De werknemer staat centraal, niet de 

werkplek. Verplaatsingen zijn uiteraard 

niet volledig weg te denken. Groenere 

vervoersmodi kunnen een oplossing 

bieden voor slimmere verplaatsingen. 

Denk maar aan (elektrische) fietsen, 

openbaar vervoer, (e-)steps of combi-

naties ervan. Is de auto onvermijdelijk, 

dan kan een organisatie maximaal 

inzetten op groene bedrijfswagens of 

deelauto’s.

De situatie is voor elke organisatie en 

elk individu anders. Zo zijn de locatie 

van een bedrijf of de aard van een 

job bepalende factoren. Keuzevrijheid 

voor de individuele werknemer is dan 

ook cruciaal. Maar voor iedereen zijn 

er wel mogelijkheden om minder, slim-

mer en groener onderweg te zijn.

Minder onderweg, mensgericht hybride werken, slimmer en groener: dat zijn de drie pijlers van het Charter 
Baanbrekende Werkgever, een initiatief van Jobat, De Lijn en AMS. Zes bedrijven zetten als voortrekkers hun 
schouders onder het charter. Zo willen ze andere organisaties inspireren bij hun beleid rond hybride werken en 
nieuwe mobiliteit.

De manier waarop we werk en mobiliteit 
organiseren staat op een kantelpunt

CHARTER BAANBREKENDE WERKGEVER ZET IN OP NIEUWE MOBILITEIT EN HYBRIDE WERKEN

Dit artikel is een synthese van een rondetafelgesprek met experts van:

- de zes voortrekkers: Aquafin, Elia, KPMG, Novartis Belgium, 

SD Worx, Telenet

- de drie initiatiefnemers: AMS, De Lijn, Jobat

E E N  I N I T I A T I E F  V A N

De manier waarop we werk en mobiliteit organiseren, bevindt 
zich op een kantelpunt. Hét moment voor organisaties om 
de werknemer centraal te zetten in het nieuwe normaal en 
hybride werken daar een prominente plaats in te geven. 

OOK JIJ KAN EEN BAANBREKENDE WERKGEVER 
WORDEN. ONDERTEKEN HET CHARTER OP 

BAANBREKENDEWERKGEVER.BE

Enkele deelnemers aan het rondetafelgesprek, met (vlnr) Ruben 
Van Goethem (Jobat), Olivier Vanneste (KPMG, Partner), Sabine 
Schellens (Aquafin, Directeur HR & Organisatieontwikkeling), 
Ellen Claes (SD Worx, HR Manager Center of Excellence) en 
Katrien Dierickx (De Lijn, Hoofd Rekrutering en Selectie).



Group Engineering Director
Coördinator en optimalisator van alle industriële processen 
van de Groep

bedrijfsinfo: Ardo is een wereldspeler in vriesverse groenten, 
kruiden en fruit. Dit familiebedrijf, met West-Vlaamse origine
(hoofdzetel Ardooie), is een sterk groeiende internationale 
organisatie met 21 vestigingen verspreid over 9 landen. Het 
bedrijf realiseert een omzet van meer dan 1 miljard €, en is 
hiermee de nr. 1 in Europa in deze sector. Om de verdere groei 
en evolutie te ondersteunen zijn wij momenteel op zoek naar 
een (m/v): 

functie: • Je draagt de eindverantwoordelijkheid over alle engi-
neeringactiviteiten binnen de groep • Je analyseert de productie-,
verpakkings- en logistieke activiteiten en bijhorende voorzieningen
(koude, stoom, water…) op basis van productiviteit, kosten en 
organisatiemethoden en bekijkt investeringsnoden voor efficiën-
tieverhogingen en/of nieuwe technologieën • Je coördineert ver-
beterprojecten op het vlak van hardware, software en de gehele 
organisatie van industriële processen, inclusief projecten rond
productontwikkeling met R&D • Je bent mee verantwoordelijk 
voor de economische rentabiliteit van de projecten en beheert
de capexinvesteringen op basis van het vooropgestelde budget
• Samen met je team van 4 medewerkers bewaak je de vooruit-
gang, timing en budgetten van diverse verbeterprojecten met
continue aandacht voor veiligheid, duurzaamheid en lean manu-
facturing • Je onderhoudt frequente contacten met de verant-
woordelijken van de verschillende sites en externe partners.

profiel: • Je hebt een Master in Engineering of bent gelijkwaar-
dig door ervaring • Je hebt een 10-tal jaar ervaring op het ge-
bied van engineering (investeringen, onderhoud en projecten),
idealiter binnen de voedingsindustrie • Je getuigt van een sterk 
businessinzicht en je hebt een hoge intellectuele en pragma-
tische curiosity • Als peoplemanager ben je toegankelijk, in-
spireer je je teamleden en coach je hen om het beste uit zich-
zelf te halen • Je bent een gedreven teamplayer, die vlot met 
verschillende stakeholders en op alle niveaus kan communi-
ceren. Daarnaast ben je hands-on, nauwkeurig en pragmatisch.

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. / Vragen? Contacteer Sophie Van Kerckvoorde  
op +32 9 242 53 92.
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De snelste weg naar een job in 
de publieke of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

ALGEMEEN DIRECTEUR
met visie op welzĳ nsontwikkeling (ref. 111 002)

De uitdaging: Je voornaamste opdracht betreft de algemene leiding met bijzon-
dere aandacht voor: • de dagelijkse coördinatie en aansturing van de organisa-
tie i.s.m. het omkaderingsteam • alle facetten van het management: personeel,
administratie, fi nanciën, logistiek, … • de externe communicatie, netwerking,
samenwerkingsverbanden, …• de contacten met overheidsinstanties (regelge-
ving, inspecties, …) • de opvolging van projecten bijv. bouwprojecten, sector-
evoluties, …. • de visie- en organisatieontwikkeling • de rapportage aan de raad 
van bestuur.

Profi el: • verbindende coach en welzijnsgerichte ondernemer • master of gelijk-
waardig door ervaring • daadkrachtig leider met sterk organisatietalent • affi niteit 
met (jeugd)zorg, welzijnswerk en/of hulpverlening • wonend in de regio West-
hoek-Westkust of bereid er zich te vestigen.

Aanbod: • een brede en autonome functie met zeer diverse uitdagingen • een 
kleinschalige organisatie met groeipotentieel • continue investeringen in mensen 
en middelen o.a. nieuwbouwprojecten • een boeiende sector in volle beweging 
o.a. persoonsvolgende fi nanciering • ondersteuning door een performante raad 

van bestuur • verloning volgens PC 319 + extralegale voordelen.

HAVENZATE vzw in VEURNE, is een ondersteu-
ningscentrum voor volwassenen met een mentale 
beperking (70 cliënten, 50 werknemers). Wij bieden 
een continue begeleiding in leefgroepen en wonin-
gen alsook een dagbestedingsprogramma.
Op heden kijken wij uit naar 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 

www.havenzate.be

Interesse?
Bekijk de volledige 

vacatures en stel je kandidaat 
voor 13 oktober 2020 via 

www.inagro.be/vacatures.

Onderzoeksleider tuinbouw onder afdekking
voltijdse job in Roeselare (Beitem)

Om nog meer praktijkgericht onderzoek te voeren en advies in de agrarische
sector te verlenen, is onderzoekscentrum Inagro op zoek naar een...

Jouw job

Je geeft leiding aan een team gespecialiseerde onderzoekers. Samen werk je 
aan de ontwikkeling van innovatieve en duurzame teelten en teelttechnieken.
• Je zet samen met je team de lijnen uit van een toekomst- en 

innovatiegericht onderzoeksprogramma. Je coacht je team om 
kwaliteitsvol, multidisciplinair en klantgericht te werken.

• Je zet je team aan tot wetenschappelijk onderbouwde, kwalitatieve 
output naar verschillende doelgroepen. 

Jouw job
Je focust op praktijkgericht onderzoek en voorlichting voor de witloofsector. 
De onderzoeksresultaten vertaal je naar bruikbare kennis voor de sector.

• Je ontwikkelt je tot expert witloofteelt. Je staat ook in voor de planning
en uitvoering van je onderzoek en voorlichting.

• Door je contacten detecteer je onderzoeksnoden in de praktijk en 
kansen tot innovatie. Je netwerk in de wetenschappelijke
wereld en bedrijfswereld geeft zicht op nieuwe 
ontwikkelingen. 

Onderzoeker tuinbouw focus witloofteelt
voltijdse job in Roeselare (Beitem)



DE LIBERALE MUTUALITEIT MUTPLUS.be
wer aan

 Dossierbeheerders voor de dienst Uitkeringen
Profiel :

Bachelor in de rechten of gelijkaardige ervaring
Tweetalig (N/F)

--------------------------------------------------------------------
Wij bieden :

Een voltijdse betrekking van onbepaalde duurEen voltijdse betrekking van onbepaalde duur
Extralegale voordelen

Kandidaturen, vergezeld van een C.V. sturen naar :
De heer Herman MENNEKENS

Koninginneplein 51/52 - 1030 BRUSSEL
E-mail : job@mutplus.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)

Het OCMW van Ganshoren zoekt 

een statutair Secretaris-Generaal
Functie : 
U hebt de algemene leiding van het bestuur, bent 
hoofd van het personeel en bent verantwoordelijk 
voor het opstellen van de ontwerpen van 
personeelsformatie, van een organigram, van 
opleidingsplannen, van arbeidsreglementen en van 
het statuut, de voorbereiding van de dossiers die 
aan de raad voor maatschappelijk welzijn en aan het 
vast bureau worden voorgelegd, het opmaken van de 
notulen van die vergaderingen en het opmaken van 
voorontwerpen van begroting.De voornaamste taken 
van de Secretaris-Generaal worden bepaald door de 
organieke wet. 

Meer info:
U kan de wervingsvoorwaarden, een gedetailleerde 
functiebeschrijving en de selectieprocedure 
aanvragen via g.jacques@cpas.woluwe1200.be.

Interesse?
Solliciteren kan tot en met 16 oktober 2020, per 
aangetekend schrijven ter attentie van de Voorzitster, 
Mevrouw Chantal De Saeger, Hervormingslaan 63 te 
1083 Ganshoren (datum van poststempel telt).

Meer info?
Dienst Human Resources – Mevrouw Van Lier 
02/600.19.13

WERKVOORBEREIDER
geautomatiseerde productie (ref. 124 301)

De uitdaging: Als rechterhand van de zaakvoerder ben je nauw betrokken bij alle 
projecten van a tot z en zal je de geautomatiseerde productie voorbereiden: • analyse 
en input van nieuwe orders • instructies voor de productiemachines • bestellingen bij 
leveranciers • afspraken ivm de leveringen • overleg met de productie en de plaat-
singsploegen.

Profi el: • ba of gelijkwaardig door ervaring • bouwtechnische background • commu-
nicatief persoon met professionele aanpak • sterke interesse voor computergestuurde 
productie • affi niteit met buitenschrijnwerk is een pluspunt.

Aanbod: • een veelzijdige job met ruime bevoegdheden • een aangename
werkomgeving • een modern  groeibedrijf met een sterke technische 

knowhow • uitstekende loonvoorwaarden (te bespreken).

CALLPLAST – ALUCALL BV, gevestigd in VICHTE is een
gespecialiseerd bedrijf (25 wkn) in de fabricatie en plaat-
sing van buitenschrijnwerk in PVC en aluminium. In het 
kader van een sterke groei wenst de familiale bedrijfsleiding 
het kaderteam uit te breiden met een (m/v):

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

C A L L P L A S T

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

JUNIOR SALES MANAGER
Toekomstig teamleader sales (ref. 124 901)

De uitdaging: In een aanvangsfase zal je samen met collega-verkopers actief ons B2B-
netwerk verruimen. Hiertoe leg je contacten in héél Vlaanderen voor technische controles bij pro-
fessionelen: industriële bedrijven, garagebedrijven, bouwondernemingen, installatiebedrijven,
syndici, … Wij voorzien verdere groei naar key account management en leiding over de verkoop 
en commerciële communicatie (marketing, digitale publiciteit, …). Na de inwerkperiode zal je mee 
betrokken worden bij de bedrijfsstrategie en deel uitmaken van het managementteam.

Profi el: • communicatief sterk bachelor of master • bewezen verkooptalent in een B2B-omgeving: 
industrie, bouw, installatiebedrijven, … • leidinggevend potentieel • vlot met online tools en digi-
tale communicatie • interesse voor keuringsactiviteiten.

Aanbod: • een uitdagende groeifunctie • een dynamische “hands on” mentaliteit • een 
jong en competitief bedrijf actief in een niche met veel toepassingsdomeinen • een 

performante organisatie dankzij snelheid, service en digitale dataverwerking • een 
marktconform vast salaris + representatieve bedrijfswagen + voordelen.

ACA vzw met hoofdzetel in ROESELARE is een sterk
groeiend keuringsbedrijf met een 70-tal werknemers. Als 
erkend controle-organisme keuren wij elektrische, aard-
gas-, water- en rioolinstallaties. Ook de keuring van hef- en 
hijstoestellen en het afl everen van EPC-certifi caten behoort 
tot onze activiteiten. In het kader van een verdere uitbrei-
ding, wensen wij het team te versterken met 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 

COORDINATOR DIENSTENCHEQUEBEDRIJF
(ref. 124 203)

De uitdaging: Als eindverantwoordelijke voor personeel en fi nanciën zal je instaan 
voor: • de dagelijkse leiding over beide vestigingen • de supervisie over de interne
organisatie • de aansturing en praktische ondersteuning van de 4 bedienden / planners
• de optimalisering van de kwaliteitsprocedures • de externe contacten: netwerking, 
overlegorganen, leveranciers, … • de fi nanciële follow-up en de personeelsadminis-
tratie i.s.m. het sociaal secretariaat • de opvolging van wetgeving en KPI’s • de rappor-
tage aan de raad van bestuur. 

Profi el: • communicatief master of bachelor • intrinsiek gemotiveerd en gedreven 
door sociale waarden • daadkrachtig leider met lange termijn visie op sociale econo-
mie • “hands on” en sterk betrokken bij de dagelijkse operationele taken.

Aanbod: • een brede functie met ruime bevoegdheden • een bloeiende organi-
satie in volle ontwikkeling • een balans tussen economische en sociale doelen 

• een transparant beleid waarin duurzaamheid centraal staat • een aan-
trekkelijk vast salaris + voordelen.

OCTOPOETS vzw met vestigingen in WEVELGEM en
MENEN stelt meer dan een 170  huishoudhulpen tewerk.
Voor de dagelijkse leiding 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 

VERDONCK PROFESSIONAL PARTNERS bv is bij
bedrijven, zorgorganisaties en lokale overheden gekend
als een deskundige partner in personeelsrekrutering, 
psychologische screening en potentieelbeoordeling.
In het kader van een strategische groeivisie zoeken wij
ter uitbreiding voor ons kantoor in MENEN een (m/v)

JUNIOR CONSULTANT (ref. 124 405)

De uitdaging: • aanspreekpunt voor sollicitanten: interviews, advies, feedbackgesprekken, ... 
• psychologische screenings en assessments in het kader van aanwervingen of interne doorgroei  
• rapportage en adviesverlening aan opdrachtgevers en kandidaten • follow-up van selectie-
opdrachten.

Profi el: • master psychologie, economie of handelswetenschappen of gelijkwaardig door erva-
ring • affi niteit met personeelsselectie en screening • no-nonsense professional die zich continu 
wil vervolmaken • communicatief bij rapportage en schriftelijke adviesverlening • wonend in 
Zuid- of Midden West-Vlaanderen.

Ons aanbod: • een intellectueel uitdagende werkomgeving • een grote variatie in taken en
contacten • een vertrouwensfunctie met een grote variatie aan opdrachten • dagelijks 

nauwe samenwerking met de zaakvoerders • een professioneel kantoor in volle 
ontwikkeling • aantrekkelijke salarisvoorwaarden.

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 



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 

IT-APPLICATIEBEHEERDER
ba/ma met brede IT-interesse (ref. 77 335)

De uitdaging: • beheer van de applicaties (TMS, WMS, DMS, boordcomputers,…) en de 
interconnecties • dagelijkse support voor de gebruikers van bestaande applicaties • projectmatige 
voorbereiding en implementatie van nieuwe tools • back up voor het systeembeheer • data-
analyses en rapportering.

Profi el: • bachelor of master • proactief, autonoom en service-minded • kennis van netwerken 
en systeembeheer • interesse voor SQL, rapportage en business analyse.

Aanbod: • een zeer gevarieerde job met telkens nieuwe uitdagingen • een familiale 
teamspirit met groeikansen voor ambitieuze “doeners” • een moderne werkomgeving 

• een toonaangevend nichebedrijf met een uitstekende reputatie • stimulerende 
loonvoorwaarden + voordelen.

MERVIELDE INVESTEERT IN DIGITALE
TRANSFORMATIE !!
TRANSPORT MERVIELDE nv met hoofdzetel in Ertvelde is een 
expansieve transportorganisatie die samen met de zusterbedrij-
ven nagenoeg 200 personeelsleden tewerk stelt (125 trekkkers). 
In het kader van forse investeringen in de digitale toekomst
wordt het IT-team uitgebreid met een (m/v)

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

De Raad van Bestuur van het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge 
werft aan:

Algemeen Directeur  (M/V)

Het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge (PCGS), partnerorganisatie 
van de Stichting Hiëronymus, is een bloeiende organisatie met een 
ruim zorgaanbod in een breed Netwerk en werkt nauw samen met 
de zusterorganisatie Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus Sint-
Niklaas (PCSH). 
Het centrum neemt een innoverende rol op in de complexiteit van 
veranderingen binnen het GGZ-landschap.
Er is een rijke diversiteit qua diagnostiek en behandeling, medisch-
therapeutische oriëntatie en doelgroep. Hierbij houden we steeds 
vast aan onze missie om ontvankelijke zorg te combineren met 
een kwalitatief en gepersonaliseerd aanbod. Het centrum is 
psychotherapeutisch georiënteerd. Het ziekenhuis is verspreid over 
2 locaties: een campus in centrum Gent voor volwassenpsychiatrie 
en een landelijke campus in Sleidinge (randstad Gent/Eeklo) voor 
volwassen-, kinder- en jongerenpsychiatrie (o.a. Yidam en Yugen).

Functie:
Als algemeen directeur ben je bevoegd en verantwoordelijk voor het 
dagelijks bestuur en de algemene leiding over het geheel van het 
psychiatrisch centrum en al zijn diensten (Psychiatrisch ziekenhuis, 
Psychiatrisch Verzorgingstehuis, Beschut wonen, Mobiele teams, …). 
Dat omvat het zorgbeleid, het personeelsbeleid, het economisch-
financieel beleid, het facilitair beleid, het beleid inzake kwaliteitszorg 
en het beleid inzake identiteit/ethiek. 

Je neemt een actieve rol op in de verdere uitbouw van de 
netwerken geestelijke gezondheidszorg van het PAKT en RADAR 
en vertegenwoordigt het ziekenhuis en al zijn diensten t.a.v. de 
overheden, diverse instanties en GGZ partners.

Je ondersteunt voortdurend de evoluties en ontwikkelingen in de 
geestelijke gezondheidszorg (o.a. volwassenpsychiatrie, intensifiëring 
functie 4, innoverende projecten, kinder- en jeugdpsychiatrie, 
transitiepsychiatrie). 

Je vormt met de directie zorg, administratief-facilitaire directie, 
directie personeel en de hoofdarts het managementteam en bouwt 
samen verder aan het strategisch en operationeel beleid van het 
psychiatrisch centrum en al zijn diensten.

Je bent bereid tot een flexibele inzet en tewerkstelling binnen het 
netwerk Hiëronymus. 

Profiel:
Je bent fundamenteel geëngageerd voor het welzijn van patiënt 

en omgeving. Je beschikt over een universitair diploma (humane 
wetenschappen) en strategische visie op zorgverlening en ervaring 
in een leidinggevende functie in de (geestelijke) gezondheids- of de 
welzijnszorg. Je bent doorleefd van een coachende leiderschapsstijl 
en bent een goede teamspeler. Je hebt communicatieve en 
onderhandelingsvaardigheden in sociale relaties en bent een 
inspirator, motivator en implementator binnen een lerende 
organisatie. Klinische ervaring wordt sterk aanbevolen. 

Aanbieding
Een boeiende en inspirerende werkomgeving die openstaat voor 
eigen initiatief en creativiteit, een innoverende en duurzame 
werkcontext, een competitief loon volgens de geldende 
gezondheidszorgbarema’s met extralegale voordelen. 

Wij verwachten graag uw kandidatuur vóór 17 oktober 2020
Voor meer informatie over PCGS: www.pcgs.be

Voor bijkomende informatie
–  C. Jannes, voorzitter van de Raad van Bestuur T. 09/2211022 

constantin.jannes@pcgs.be 
–  R. De Cuyper, algemeen directeur T. 09/3580400  

raoul.decuyper@pcgs.be

Geïnteresseerden zijn bereid deel te nemen aan een screening en 
richten hun sollicitatiebrief met uitgebreid CV vóór 17 oktober 2020 
aan C. Jannes, voorzitter van de Raad van Bestuur, Weststraat 135, 
9940 Evergem-Sleidinge of per e-mail aan 
constantin.jannes@pcgs.be

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Account Manager Antwerpen • Limburg • Vlaams-Brabant & Brussel 

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

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

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

Wat heeft SCHIEDEL u concreet te bieden?

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

Technische 
product-
opleiding

Solide 
internationale 
groep

- EMPOWER 
- EVOLVE 
- CONNECT 
- INSPIRE 

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

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

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

Verkoop -
ervaring

Ervaring 
in HVAC

Ambitieus Verant-
woordelĳ k BetrokkenOnder-

nemend

www.schiedel.com

Houthalen

25 medewerkers

1947 State-of-
the-art-
product

Plan lezen

Volledig 
salaris-
pakket

Technisch 
inzicht

Kennis Frans 
voldoende



BUSINESS INNOVATIE & FINANCIEEL MANAGER
Kaliber vzw is een gewaardeerde industriële toeleverancier met meer dan 250 medewerkers. 
Als social-profit bedrijf stelt Kaliber maximale tewerkstelling van personen met een moeilijke 
toegang tot de arbeidsmarkt als hoogste prioriteit voorop. De toekomst van Kaliber is duurzaam, 
inclusief en digitaal. Hoge toegevoegde waarde creëren voor medewerkers, klanten en de 
andere stakeholders is onze sleutel tot succes. Om deze transformatie mee vorm te geven en te 
versnellen is Kaliber op zoek naar:

een business innovatie & financieel manager die als lid van het management team 
projecten en ideeën mee bedenkt, uitwerkt, opvolgt en onderbouwt met cijfers.

Kandidaten-van-Kaliber…
• zijn van master-niveau ((handels)ingenieur, TEW-er, … of gelijkwaardig door 

bewezen ervaring) met minstens 10 jaar werkervaring waarvan 5 jaar in 
bedrijfsanalyse op een verantwoordelijk niveau;

• zijn creatieve denkers met een analytisch inzicht in bedrijfsprocessen die overal 
kansen zien om te verbeteren;

• zijn behendige cijferaars die de digitale mogelijkheden kennen en volledig benutten;
• zijn betrouwbaar, toegankelijk en communicatief sterk;
• kunnen goed samenwerken met collega’s met heel diverse achtergronden;
• kunnen hun ideeën en cijfers overbrengen en overtuigen door hun expertise, 

positivisme, enthousiasme en gedrevenheid;

Interesse om de handschoen op te nemen en mee te werken aan een 
toekomst-van-Kaliber ? Kijk dan achter deze QR code voor meer informatie. 
CV en motivatiebrief stuur je naar GDBHRconsult@kalibermaatwerk.be
Uiterlijk op 30 oktober 2020

www.kalibermaatwerk.be | www.kalibershop.be

ben jij het eerste aanspreekpunt voor klanten die tot je klantenportefeuille behoren. Veelal 
zijn dit familiale ondernemingen uit diverse sectoren, waar jij van A tot Z zorg voor draagt. Dit 
doe je uiteraard niet alleen! Je kan immers rekenen op je collega’s (die je willen bijstaan met 
raad en advies), en werkt hierbij in een moderne, digitale omgeving. 
Concreet ga je aan de slag met een gevarieerd takenpakket. Denk aan:
• Het opstellen van de jaarrekening en tussentijdse resultaten
• Het opzetten van rapporteringen
• Het opvolgen van voorafbetalingen
• Aangiftes BTW, vennootschapsbelasting en personenbelasting
Om jouw klanten optimaal te kunnen adviseren en inspireren, zit je op geregelde basis met 
hen samen. Zij weten dat ze in goede handen zijn terechtgekomen en beschouwen jouw 
enthousiasme als een enorme meerwaarde.
Ben jij in het bezit van een bachelor- of masterdiploma in een economische richting 
(Accountancy-Fiscaliteit, TEW, Handelswetenschappen)? Niet aan je proefstuk toe met een 
minimum van 2-3 jaar ervaring binnen de boeiende fiduciaire sector? Sociaal, vlot in de 
omgang en een echte adviseur?
Bij ons krijg je:
Een flexibele voltijdse tewerkstelling (38u/w) van onbepaalde duur op een moderne werkplek 
in Zandhoven. Een eigen opleidingsbudget voor IAB-opleidingen, seminaries, … om je eigen 
expertise te ontwikkelen. Loon en erkenning naar werken en ervaring, inclusief extralegale 
voordelen en doorgroeimogelijkheden.

Als dossierbeheerder bij AB²W

Overtuig ons van jouw kwaliteiten en 
contacteer ons op info@ab2w.be of 

telefonisch op 03/345.71.86.

ST-CLEANING is een innovatieve groep werkzaam 
in de industriële reiniging: 
Voor onze vestiging ST-CLEANING BELGIE zijn wij 
op zoek naar enthousiaste medewerkers:

 -- Maak deel uit van een ambitieus groeiend 
internationaal bedrijf -- 

-- ST-CLEANING -- WERFT AAN :
• WERFLEIDERS INDUSTRIELE REINIGING

• CHAUFFEUR - MACHINISTEN
Hogedruk / Vacuumwagen

• HP - VC - BEDIENERS / OPERATORS
• ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER

pluspunten: ervaring in de sector - attesten VCA - 
SIR - rijbewijs C / CE - ADR ......
ST-Cleaning biedt u:
een goede verloning in een correcte werkomge-
ving en kansen in een stabiel bedrijf.
Voor loyale medewerkers voorziet ST-Cleaning 
mogelijkheden tot interne / externe opleidingen

Uw CV kan u ons via - postzending - email - of 
persoonlijk bezorgen in ons kantoor te Stabroek 

( na tel afspraak ) tav Dhr LERCHBAUMER Hannes
ST-Cleaning Belgie : Abtsdreef te 2970 Stabroek 

+32 (0) 471 767 927 | eric.vanham@st-cleaning.com 
www.st-cleaning.com

Wie zijn wij?
Vlaanderen is wereldkampioen in het sorteren en recycleren van afval.
Toch blijven er nog tonnen huishoudelijk restafval over. Daar weet ISVAG 
gelukkig wel raad mee! In onze afvalenergiecentrale zetten we dat rest-
afval om in grondstoffen en groene energie in veilige, verantwoorde en 
milieuvriendelijke omstandigheden. Zo wekken we vandaag al stroom op 
voor meer dan 25.000 gezinnen en leveren we sinds kort ook warmte aan 
bedrijven.

Wie ben jij?
• Je bent in het bezit van een diploma industrieel ingenieur
• Je hebt een doorgedreven interesse in het beheersen van een centraal

aangestuurd continu productieproces
• Je bent matuur en zelfstandig en hebt minstens 6 jaar ervaring in leiding 

geven
•	 Je bent hands-on en flexibel

Wat bieden wij?
Interne opleidingen, een aantrekkelijk loonpakket, een mooi aantal
vakantiedagen en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groeps-,
hospitalisatie-, en ambulante verzekering.

Meer info?
cathy.champagne@hudsonsolutions.com
t. +32 2 610 27 38  |  m. +32 477 25 77 05

  

gemeente Merksplas zoekt 

Interesse? Stuur je kandidatuur met CV, kopie diploma 
en recent uitt reksel strafregister tegen 19 oktober 2020
op naar volgend adres: College van burgemeester en 
schepenen, Markt 1, 2330 Merksplas. 

STAFMEDEWERKER BELEIDSONDERSTEUNING (A1a-A3a)

Je ondersteunt de burgemeester, het schepencollege en het managementt eam. 
Dit kan gaan over algemeen beleid, dienstoverschrĳ dende dossiers, meerjaren-
planning, patrimoniumbeheer en het aansturen van projecten.

Profi el: • Je bent minimaal in het bezit van een masterdiploma • Economische 
en fi nanciële kennis en werkervaring zĳ n zeker een pluspunt • Je beschikt over de 
nodige persoonlĳ ke kwaliteiten die de functie vraagt.

STAFMEDEWERKER OMGEVINGSVERGUNNINGEN (A1a-A3a)

Je geeft  leiding aan de dienst Omgeving (ruimtelĳ ke ordening, milieu en 
huisvesting) en staat in voor de beleidsvoorbereiding en -rapportering van de 
afdeling. Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur. Je staat mee 
in voor de behandeling van diverse vergunningsaanvragen, werkt mee aan een 
algemene visie voor ruimtelĳ ke ordening en adviseert in concrete dossiers.

Profi el: • Je bent minimaal in het bezit van een masterdiploma, bĳ  voorkeur 
met een opleiding ruimtelĳ ke ordening en stedenbouw • Kennis van GIS en 
relevante werkervaring zĳ n een pluspunt.

Ons aanbod: • Een uitdagende en gevarieerde voltĳ dse job 
in contractueel verband (bepaalde duur met mogelĳ ke 
verlenging tot onbepaalde duur) • Loonschaal 
(bruto basisjaarwedde: min. € 38.040,85 (A1a) - max. 
€ 66.941,45 (A3a) • Maaltĳ dcheques, fi etsvergoeding, 
hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpĳ ler 
• Goede en fl exibele arbeidsvoorwaarden, glĳ dende 
werkuren, opleidingsmogelĳ kheden • Relevante ervaring 
in privésector of als zelfstandige kan tot 8 jaar mee-
genomen worden.

Voor info over de job-inhoud neem je contact met de 
algemeen directeur dries.couckhuyt@merksplas.be 
(014 63 94 10), of kĳ k op www.werkenbĳ deoverheid.be.

Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden kan je 
bekomen bĳ  de personeelsdienst van de gemeente 
Merksplas via chris.viskens@merksplas.be (014 63 94 62).



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:
Reeds 70 jaar een gekende naam 
in de regio met een showroom van 
maar liefst 5.000 m² waar je in een 
gemoedelijke en familiale sfeer de 
beter keuze vindt. 

Wij zijn momenteel op zoek naar … 

…een Verkoper M/V
- Creatief zijn en beschikken over commerciële en technische 

vaardigheden
- U staat in voor advies, verkoop en opvolging dossiers
- Computerkennis
- Gefascineerd door interieur
- Mogelijk in Flexi-job

…een administratief bediende M/V
- Telefonische oproepen aannemen en/of doorverbinden
- Allerhande administratieve taken uitvoeren
- Administratieve duizendpoot
- Full-time

Interesse? 
Neem dan contact op met Limpa meubelen, misschien 
vervoegt u binnenkort ons team. Stuur uw uitgebreid CV 
samen met een recente foto naar: william@limpa.be 

Of per post naar: 
Limpa meubelen 
Dr. Vanderhoeydonckstraat 40 
B-3560 Lummen

Keukens Schreurs
zoekt een

FUNCTIE
Je staat in voor de plaatsing van keukens, badkamers 
en interieur. Je zorgt voor een afwerking op hoog 
niveau voor onze klanten. Alle meubilair wordt reeds 
vooraf in ons atelier vervaardigd, zodat de plaatsing 
vlot kan verlopen. Uiteraard zijn er nog kleine aan-
passingen op de werf vereist. Je krijgt een up to date 
machinepark en atelier ter beschikking. Kennis van 
computers en moderne houtbewerkingsmachines 
zijn een pluspunt. Alsook basiskennis van elektriciteit 
en sanitaire aansluitingen zijn een vereiste.
PROFIEL
Enige jaren ervaring in een soortgelijke job is een 

must. Gemotiveerd en plichtbewust kunnen werken 
alsook kwalitatief werk leveren. Een positieve in-
gesteldheid en een teamplayer. Geen negen tot vijf 
mentaliteit en oog voor detail, zodat onze klanten 
tevreden zijn. Een basiskennis van elektriciteit en 
sanitair is een voordeel, zodat je kleine aanpassingen 
kan doen bij renovaties.
AANBOD
Wij bieden een afwisselende job in een dynamisch 
team. Je krijgt de nodige opleiding en begeleiding 
zodat je kan groeien in je job. Wij bieden je een 
loonpakket dat overeenkomt met jouw ervaring en 
toegevoegde waarde.

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

PLAATSER 
KEUKENS, 

BADKAMERS EN 
INTERIEUR

Grote Straat 345 • 3850 Nieuwerkerken
www.keukens-schreurs.be

BUSINESS INNOVATIE & FINANCIEEL MANAGER
Kaliber vzw is een gewaardeerde industriële toeleverancier met meer dan 250 medewerkers. 
Als social-profit bedrijf stelt Kaliber maximale tewerkstelling van personen met een moeilijke 
toegang tot de arbeidsmarkt als hoogste prioriteit voorop. De toekomst van Kaliber is duurzaam, 
inclusief en digitaal. Hoge toegevoegde waarde creëren voor medewerkers, klanten en de 
andere stakeholders is onze sleutel tot succes. Om deze transformatie mee vorm te geven en te 
versnellen is Kaliber op zoek naar:

een business innovatie & financieel manager die als lid van het management team 
projecten en ideeën mee bedenkt, uitwerkt, opvolgt en onderbouwt met cijfers.

Kandidaten-van-Kaliber…
• zijn van master-niveau ((handels)ingenieur, TEW-er, … of gelijkwaardig door 

bewezen ervaring) met minstens 10 jaar werkervaring waarvan 5 jaar in 
bedrijfsanalyse op een verantwoordelijk niveau;

• zijn creatieve denkers met een analytisch inzicht in bedrijfsprocessen die overal 
kansen zien om te verbeteren;

• zijn behendige cijferaars die de digitale mogelijkheden kennen en volledig benutten;
• zijn betrouwbaar, toegankelijk en communicatief sterk;
• kunnen goed samenwerken met collega’s met heel diverse achtergronden;
• kunnen hun ideeën en cijfers overbrengen en overtuigen door hun expertise, 

positivisme, enthousiasme en gedrevenheid;

Interesse om de handschoen op te nemen en mee te werken aan een 
toekomst-van-Kaliber ? Kijk dan achter deze QR code voor meer informatie. 
CV en motivatiebrief stuur je naar GDBHRconsult@kalibermaatwerk.be
Uiterlijk op 30 oktober 2020

www.kalibermaatwerk.be | www.kalibershop.be

valkenhof.nl/vacatures

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

Vacature

Kom jij ons team versterken?
Locatie Bunde
Voor vragen kun je contact opnemen met dhr. K. Daemen 
via + 3143 3646060 of hr.limburg@dolmanslandscapingservices.com

Calculator

www.dolmanslandscaping.com/werken-bij-dolmans/

>    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



Meer info? Contacteer Hanne Hooyberghs op  011 36 10 61             www.motmansenpartners.be 

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

Approval number: VG. 1560/BO

De kennismaking
Europress realiseert baanbrekende 
oplossingen voor afvalbeheer en 
helpt klanten in hun ambities voor 
een circulaire economie. Ze bieden 
naast traditionele afvalcontainers en 
persen ook IoT-oplossingen en digitale 
diensten aan.

Europress is een stabiel bedrijf van 
Finse oorsprong dat al meer dan 50 
jaar bestaat en een omzet realiseert 
van ongeveer 50 mio euro. De groep 
is momenteel actief in 15 landen en 
werkt continu aan internationale 
expansie. Vorig jaar werd in de schoot 
van het moederbedrijf Europress 
Benelux NV opgericht. Om mee de 
stempel te drukken op de groei in deze 
regio zijn wij momenteel voor hen op 
zoek naar een:

 www.europressgroup.com

BUSINESS DEVELOPER DIGITAL 
WASTE MANAGEMENT
Commercieel adviseur met technische achtergrond 
De uitdaging: • Nieuwe business en verkoop bij eindklanten in regio’s Antwerpen, Limburg 
en Vlaams-Brabant ontwikkelen en uitbouwen • Opvolgen van leads in verschillende sectoren: 
industrie, transport, logistiek, zorg, enz. • Bezoeken van klanten en prospecten en hun behoeften op 
vlak van waste management in kaart brengen • Uitwerken en verdedigen van technische o� ertes, 
klanten overtuigen van de ROI van hun investering en optreden als aanspreekpunt voor klanten en 
interne collega’s • Opvolgen van bezoeken en verzorgen van een heldere rapportering • Europress 
Benelux vertegenwoordigen op beurzen, netwerk- en klantenevents • Samen met de belangrijkste 
klanten meewerken aan de voortdurende ontwikkeling van Europress Digital Services • Rapporteren 
aan de countrymanager

De perfecte match: • Technische opleiding en/of achtergrond (machinebouw, automatisering, …), 
aangevuld met minimaal 5 jaar commerciële buitendienst ervaring in een B2B-omgeving 
• Ervaring in projectverkoop van investeringsgoederen: klanten adviseren en overtuigen 
• Innovatieve mindset en ervaring met of interesse in IoT-toepassingen • Nieuwe projecten 
realiseren en de omzet in de regio verhogen • Wonen in Antwerpen, Limburg of Vlaams-Brabant
Het aanbod: • Je komt terecht in een innovatieve onderneming met unieke digitale oplossingen 
in de Europese markt • De kans om mee je stempel te drukken op de groei van Europress in de 
Benelux en in functie daarvan ook persoonlijke doorgroeimogelijkheden • Een aangename en 
stimulerende werkomgeving met aandacht voor de mens • Een grondige opleiding, een aantrekkelijk 
salarispakket (waarvan, indien gewenst, een gedeelte op commissie), aangevuld met extralegale 
voordelen zoals een mooie fi rmawagen

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

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

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

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

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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

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

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

 www.silmaco.com

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

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

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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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



De kennismaking 
Hassal is een aluminiumgieterij 
gelegen in Hasselt en samen met 
By-Cast deel van de Larsby-group. 
Opgericht als familiebedrijf in 1968 
en verder bouwend op een rijke 
traditie, staan zij voor vakmanschap 
binnen hun ambacht. Met een 
gedreven team van een 12-tal 
medewerkers en gebruikmakend 
van de beste materialen, produceren 
zij kleine en middelgrote reeksen van 
aluminium stukken van 200 gram 
tot 30 kg. Hun klanten zijn zowel 
kleine lokale ondernemingen als 
corporate bedrijven in alle takken 
van de industrie, verspreid over de 
Benelux, Frankrijk en Duitsland. 
Vandaag realiseert Hassal een mooie 
omzet van 2,5 mio euro per jaar. 
In functie van de verdere groei en 
professionalisering zijn wij voor hen 
op zoek naar een: 
 www.hassal.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

BEDRIJFSLEIDER  
Ervaren algemeen manager met technisch-commerciële achtergrond

De uitdaging: • Met een dynamisch beleid de verdere groei van de organisatie en de verkoop 
verzekeren • In overleg met de eigenaar de strategische doelstellingen opstellen en de visie 
bepalen • Door middel van gerichte sales- en business development-activiteiten de verdere 
commerciële uitbouw realiseren • De operationele werking van de organisatie coördineren, 
ondersteund door twee ervaren medewerkers • Dicht bij de medewerkers staan; frequent 
aanwezig zijn op de vloer • Door het invoeren van procesoptimalisaties geleidelijk de nodige 
professionalisering en modernisering van de organisatie realiseren • Op de hoogte blijven van 
evoluties binnen de sector en het aanspreekpunt zijn voor klanten, leveranciers, medewerkers en 
andere stakeholders • Rechtstreeks rapporteren aan de eigenaar op regelmatige basis

De perfecte match: • Gedreven ondernemer met enkele jaren algemene managementervaring 
(binnen een kmo), onderbouwd met een hoger technisch diploma • Voeling met de activiteiten van 
Hassal dankzij een achtergrond in de metaalverwerking, gieterijwereld, machinebouw, … 
• Commerciële mindset en altijd op zoek naar nieuwe opportuniteiten in de markt • Hands-on 
peoplemanager die ondersteunt, faciliteert en bijstuurt waar nodig • Proactief, durft de traditionele 
aanpak constructief in vraag te stellen • Op zoek naar een langetermijnengagement, indien 
gewenst is er mogelijkheid tot inkoop

Aanbod: • Je komt terecht in een warm, familiaal bedrijf waarin men vanuit jarenlange expertise 
en gebruikmakend van de beste materialen terecht trots is op de producten die worden opgeleverd 
• Je krijgt de kans om mee je stempel te drukken op de verdere professionalisering van deze 
beloftevolle organisatie • Je kan rekenen op een aantrekkelijk en volledig salarispakket met 
mogelijkheid tot inkoop

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

 www.alural.be

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

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

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

 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

De kennismaking
Als onafhankelijke verzekeringsmakelaar 
focust Vinken Verzekeringen 
voornamelijk op familiale 
ondernemingen, vrije beroepen en 
internationaal georiënteerde bedrijven. 
Aan het roer van dit familiale kantoor 
staan de broers Kris en Walter - de 
tweede generatie al - met een sterk 
en toegewijd team paraat om de beste 
partner te zijn voor klanten. Door een 
sterke kwaliteitsfocus heeft het kantoor 
in Limburg een stevige reputatie 
weten op te bouwen. Onlangs nam 
Vinken Verzekeringen zijn intrek in een 
splinternieuwe kantooromgeving met 
bijzondere aandacht voor ergonomie. 

Met het oog op groei willen zij het team 
uitbreiden met een gedreven: 

CLIENT ADVISOR
Toegewijde klantenadviseur
De uitdaging: • Verzekeringsdossiers van trouwe klanten in de takken ‘niet-leven’ en ‘leven’ 
beheren van a tot z (vlootbeheer, arbeidsongevallen, brand, aansprakelijkheid, IPT, VAPZ, e.a.) 
• Opvolgen van dossiers als rechtstreekse contactpersoon van de klant, eventuele wijzigingen 
doorvoeren en advies verlenen bij vragen of problemen • Voortdurend en proactief statistieken op 
klantniveau analyseren om de best mogelijke service te bieden in combinatie met een competitieve 
premie • De verwachte dekkingen uitzetten bij verschillende maatschappijen en klanten adviseren in 
de juiste keuze • De spil vormen tussen verschillende stakeholders en steeds zoeken naar de beste 
klantoplossing op maat • Collega’s in productie en schadebeheer ondersteunen met analyses en 
voorbereidend dossierwerk
De perfecte match: • Diploma in een economische richting (economie, rechten, verzekeringen, 
fi nanciën, …) • Klaar voor een eerste job of al enige ervaring op zak, en bovenal bereid zich 
te verdiepen in de materie van verzekeringen • Energie krijgen van hartelijk en authentiek 
klantencontact en discreet omgaan met vertrouwelijke informatie • Sterk analytisch inzicht, 
klantgerichte mindset en collegiale instelling • Initiatiefrijk en bereid om zich een weg te banen door 
het beheersysteem (BRIO) • Transparant over eigen kennen en kunnen en zich zo snel specialiseren 
in het vakgebied dankzij interne opleiding en kennisdeling
Het aanbod: • Je komt terecht in een familiale omgeving met gemoedelijke sfeer, waar bewust 
geïnvesteerd wordt in jouw talenten en je inspanningen beloond worden • Samen met je 
sympathieke collega’s is werkplezier ‘verzekerd’ • De frisse kantoren bieden een ergonomische 
werkplek, waar je in alle rust en gefocust met klanten(dossiers) kan bezig zijn • Naast een 
fl inke portie fl exibiliteit (in beide richtingen) kan je rekenen op een marktconform salaris en een 
kwaliteitsvol verzekeringspakket 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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



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

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

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

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

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

DIOSS PRINT 

SOLUTIONS maakt deel 

uit van een geïntegreerde 

bedrijvengroep.

Wij zijn actief in 

gespecialiseerde print-, 

smartcard- en ICT-

oplossingen in opdracht 

van de Belgische industrie 

en dienstensector. 

Voor de grafi sche 

productieplant in 

IEPER zoeken wij ter 

opvolging een (m/v)

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

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.

experts in personeelsscreening

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

  

“Op twee jaar tijd is het aantal  

werkgevers dat een winstpremie 

geeft verdrievoudigd”, stelt Annelies  

Rottiers, manager consultancy KMO 

bij HR-dienstenverlener SD Worx, op 

basis van hun halfjaarcijfers. Minimum 

20.000 werknemers genieten dit jaar 

van deze fiscaalvriendelijke bonus. 

Eigenlijk is de CAO 90 loonbonus (of 

de collectieve loonbonus) de grote 

broer van die winstpremie. De loon-

bonus bestaat al tien jaar langer, met 

zes keer zoveel werkgevers en bijna 

een tienvoud van betrokken werkne-

mers. Maar ook die loonbonus groeit 

nog: in vergelijking met de eerste helft 

van 2019 steeg het aantal werkgevers 

in 2020 opnieuw met 2 procent en de 

werknemers die ervan genieten met  

3 procent.

DALENDE BEDRAGEN
Vooral kleine bedrijven zien brood in 

beide instrumenten Meer dan 80 pro-

cent van alle winstpremies gebeuren 

in organisaties tot 50 werknemers. De 

winstpremiebedragen liggen overi-

gens het hoogst bij de bedrijven met 

minder dan 20 werknemers. De loon-

bonus zit iets meer verspreid, maar 

ook zowat de helft situeert zich bij de 

kleinste organisaties. 

Het gemiddelde bedrag per werkne-

mer in deze eerste jaarhelft ligt op 

1.420 euro voor de winstpremie (medi-

aan 395 euro) en op 871 euro voor de 

CAO 90 bonus (mediaan 509 euro). In 

vergelijking met 2019 daalt de gemid-

delde winstpremie, terwijl de CAO 90 

bonus zowat gelijk blijft als bedrag. 

Vraag is hoe de plannen voor volgend 

jaar eruitzien met Covid-19 als moge-

lijke spelbreker. 

 (WiVi)

Deel jij in de winst  
van je werkgever?
Met de winstpremie, uitgekeerd bij winst, en de collectieve 
loonbonus heeft de werkgever twee manieren om zijn 
medewerkers te belonen als bepaalde doelstellingen zijn 
bereikt. Vooral de winstpremie gaat hard. 

Goesting om ook je carrière 
gesmeerd te laten verlopen?

Eindeloos nieuwe parcours maken voor je elektrisch 
treintje, papa’s rekenmachine uit elkaar schroeven 
(en hopelijk ook terug in elkaar),… Was je als kleine 
dreumes al gefascineerd door hoe dingen in elkaar 
zitten en werken? Dan ben jij geknipt voor een job in 
techniek. Sleutelen aan machines en installaties, e�  -
ciënt fouten detecteren én oplossen, productielijnen 
vakkundig draaiende houden: je hebt het gewoon in 
je vingers. Toen al.

treintje, papa’s rekenmachine uit elkaar schroeven 
(en hopelijk ook terug in elkaar),… Was je als kleine 
dreumes al gefascineerd door hoe dingen in elkaar 

techniek. Sleutelen aan machines en installaties, e�  -
ciënt fouten detecteren én oplossen, productielijnen 
vakkundig draaiende houden: je hebt het gewoon in 
je vingers. Toen al.

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN 
TECHNIEK?



www.deputter.co/jobs

Buyl Transport – Lokeren is een familiebedrijf van de vierde generatie, dat de 
voorbije jaren een mooie expansie kende en zich gespecialiseerd heeft in nationaal en 
internationaal wegvervoer van en naar de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en 
Italië en dit voor verschillende sectoren. Tevens verzorgt Buyl Transport logistieke diensten 
waaronder warehousing en orderpicking. Dagelijks staat een bekwaam en gemotiveerd 
team van medewerkers, 45 trekkers en 130 opleggers klaar om de klanten een degelijke 
klantenservice en dienstverlening te bieden waar kwaliteit, stiptheid, flexibiliteit en 
veiligheid centraal staan. Om een verdere groei van de activiteiten te kunnen realiseren, 
zijn wij op zoek naar een gedreven:             www.buyltransport.be

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

Je bent als planner verantwoordelijk voor het optimaal plannen van alle 
transportopdrachten in de Benelux, Frankrijk en Duitsland; aan de hand van de 
45 eigen chauffeurs en 20-tal onderaannemers. Dagelijks sta je telefonisch en via mail 
in contact met onze klanten en subcontractors. Je overlegt steeds met je collega’s 
over het teveel of tekort aan ladingen om een optimale belading te garanderen 
en zorgt voor een gunstige planning van de chauffeurs waarbij je hen alle nodige 
gegevens communiceert voor een juiste uitvoering van de opdrachten. Je meldt aan 
de dienst HR alle wijzigingen i.v.m. de chauffeurs (uitdiensttredingen, ongevallen, …). 
Daarnaast neem je wekelijks deel aan de permanentie. 

AANBOD
• Een interessante verloning 
• Maaltijdcheques
• Hospitalisatie- en 

groepsverzekering
• Een uitdagende 

functie met reële 
verantwoordelijkheden

PROFIEL
• Enkele jaren ervaring in transport (planning) 

primeert boven een transport- en/of logistieke 
gerelateerde opleiding

• Je hebt een goede operationele kennis van 
Nederlands, Frans en Engels (Duits is een plus)

• Je kan vlot overweg met MS Office toepassingen
• Je hebt een no-nonsense attitude en bent 

gedreven
• Je bent flexibel en stressbestendig 

en stelt de juiste prioriteiten

TRANSPORTPLANNER

Ontdek de statutaire examens 
voor deze functies via  jobs.farys.be

Uiterste inschrijvingsdatum
 15 oktober 2020

Je profi el

» Hoger Secundair Onderwijs diploma 
met vier jaar vakkennis of

» Bachelor diploma 
met twee jaar vakkennis

» Twee jaar ervaring als leidinggevende

Ons aanbod

» Aanleg wervingsreserve met kans 
op vaste benoeming

» Overname relevante ervaring
» Duurzame werkgever 
» In Gent, Brugge, Asse of Ronse

674.126 
drinkwaterklanten

4.734 
nieuwe 
aftakkingen

703 km 
toevoerleiding

11.796 km 
distributieleiding

62,7 M€
investeringen 

in netten

Heb jij een passie voor techniek en drinkwater? 
Stuur jij graag je eigen ploegen aan? Zit bovendien 
motiveren, plannen en opvolgen in jouw DNA? 
Dan is de job van adjunct-werkleider iets voor jou.

Group Engineering Director
Coördinator en optimalisator van alle industriële processen 
van de Groep

bedrijfsinfo: Ardo is een wereldspeler in vriesverse groenten, 
kruiden en fruit. Dit familiebedrijf, met West-Vlaamse origine
(hoofdzetel Ardooie), is een sterk groeiende internationale 
organisatie met 21 vestigingen verspreid over 9 landen. Het 
bedrijf realiseert een omzet van meer dan 1 miljard €, en is 
hiermee de nr. 1 in Europa in deze sector. Om de verdere groei 
en evolutie te ondersteunen zijn wij momenteel op zoek naar 
een (m/v): 

functie: • Je draagt de eindverantwoordelijkheid over alle engi-
neeringactiviteiten binnen de groep • Je analyseert de productie-,
verpakkings- en logistieke activiteiten en bijhorende voorzieningen
(koude, stoom, water…) op basis van productiviteit, kosten en 
organisatiemethoden en bekijkt investeringsnoden voor efficiën-
tieverhogingen en/of nieuwe technologieën • Je coördineert ver-
beterprojecten op het vlak van hardware, software en de gehele 
organisatie van industriële processen, inclusief projecten rond
productontwikkeling met R&D • Je bent mee verantwoordelijk 
voor de economische rentabiliteit van de projecten en beheert
de capexinvesteringen op basis van het vooropgestelde budget
• Samen met je team van 4 medewerkers bewaak je de vooruit-
gang, timing en budgetten van diverse verbeterprojecten met
continue aandacht voor veiligheid, duurzaamheid en lean manu-
facturing • Je onderhoudt frequente contacten met de verant-
woordelijken van de verschillende sites en externe partners.

profiel: • Je hebt een Master in Engineering of bent gelijkwaar-
dig door ervaring • Je hebt een 10-tal jaar ervaring op het ge-
bied van engineering (investeringen, onderhoud en projecten),
idealiter binnen de voedingsindustrie • Je getuigt van een sterk 
businessinzicht en je hebt een hoge intellectuele en pragma-
tische curiosity • Als peoplemanager ben je toegankelijk, in-
spireer je je teamleden en coach je hen om het beste uit zich-
zelf te halen • Je bent een gedreven teamplayer, die vlot met 
verschillende stakeholders en op alle niveaus kan communi-
ceren. Daarnaast ben je hands-on, nauwkeurig en pragmatisch.

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. / Vragen? Contacteer Sophie Van Kerckvoorde  
op +32 9 242 53 92.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Er
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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

OMDAT JE BEST NIET MET EENDER WIE 
IN ZEE GAAT.

Kortrijk 
Vaartstraat 25 

056 225 880

Gent 
Kortrijksesteenweg 1099 

093 108 339

www.aanwervingshuis.be

info@aanwervingshuis.be



Ontdek de statutaire examens 
voor deze functies via  jobs.farys.be

Uiterste inschrijvingsdatum
 15 oktober 2020

Je profi el

» Hoger Secundair Onderwijs diploma 
met vier jaar vakkennis of

» Bachelor diploma 
met twee jaar vakkennis

» Twee jaar ervaring als leidinggevende

Ons aanbod

» Aanleg wervingsreserve met kans 
op vaste benoeming

» Overname relevante ervaring
» Duurzame werkgever 
» In Gent, Brugge, Asse of Ronse

674.126 
drinkwaterklanten

4.734 
nieuwe 
aftakkingen

703 km 
toevoerleiding

11.796 km 
distributieleiding

62,7 M€
investeringen 

in netten

Heb jij een passie voor techniek en drinkwater? 
Stuur jij graag je eigen ploegen aan? Zit bovendien 
motiveren, plannen en opvolgen in jouw DNA? 
Dan is de job van adjunct-werkleider iets voor jou.

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

zoekt:

ZAALMEDEWERKERS (M/V) 
Functie: Polyvalente diener/dienster, teamlid restaurant
Verwacht: • Zelfstandig kunnen werken • Ervaring is een pluspunt 
• Flexibel ingesteld zijn naar werkuren toe 
• Je bent zeer klantvriendelijk

Interesse ?
Bel of mail ons ! 0471 64 89 22
boekhouding@alberodoro.be

Albero d’oro
Grote Markt 18 – 3290 Diest

De Welzijnskoepel West-Brabant is een samenwerkingsverband van 25 
OCMW’s en gemeenten in de rand rond Brussel. 
In onze organisatie maak je deel uit van een hecht team. Goede onder-
steuning, leuke collega’s en de band met cliënten maken van jouw job 
een plezier.

Om onze groei te ondersteunen zijn wij op zoek naar verschillende 
profielen met een contract onbepaalde duur:

Psycholoog (A1a – A1b – A2a)
Archivaris (A1a – A1b – A2a)

Data Protection Officer (B1 – B2 – B3)
Interesse? Neem dan zeker een kijkje op www.welzijnskoepelwb.be 
Vragen? Neem contact op met roel.verlinden@welzijnskoepelwb.be 

Residentie Woluwedal 
Is op zoek naar een 

Verpleegkundige
(voltijds/deeltijds)

info@woluwedal.be

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

Mijne laatste opslag?
Die was nog
in Belgische frank!

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



Het zorgloket bevindt zich in het Sociaal Huis van Maasmechelen. Het is 
een centraal informatiepunt voor mensen met welzijns- en zorgvragen. 
Je grootste doelgroep zijn medioren en senioren van Maasmechelen, 
voornamelijk kwetsbare senioren of diegenen met een beginnende 
zorgbehoefte. Wil jij ons team versterken? 

Beschrijving functie • Je informeert cliënten, thuisverzorgers en professionele 
hulpverleners en je handelt aanvragen voor tegemoetkomingen af.
• Je verwijst cliënten door en informeert hen over pensioenen en andere 
uitkeringen. • Je voorziet en bemiddelt in de zorgverstrekking om de 
thuisverzorging te optimaliseren. • Je ondersteunt indien nodig een aantal 
projecten voor onze doelgroep (mantelzorg, wijkwerkingen).
• Je bent administratief sterk.

Gevraagde competenties • Je bent klantgericht met een groot 
empathisch vermogen. • Je bent een teamspeler. • Je hebt een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en kan zelfstandig werken. • Je grootste troef is je 
proactieve en dynamische aanpak.

Aanwervingsvoorwaarden  • Je beschikt over een bachelordiploma en hebt bij 
voorkeur 2 jaar functierelevante ervaring.

Wij bieden voor deze functie • Een contract van onbepaalde duur (38/38). 
• Een boeiende en afwisselende functie in een dynamische werksfeer.
• Een marktconform loon met bijkomende extralegale voordelen (waaronder 
gunstige verlofregeling, hospitalisatieverzekering, aankoopkortingen, …).
• Het minimum bruto maandloon voor deze functie bedraagt € 2.536 (B1 - 0 jaar 
anciënniteit) en het maximum bruto maandloon € 4.229 (B3 - 23 jaar anciënniteit). 
Je kan relevante ervaring meenemen onder bepaalde voorwaarden.

Hoe solliciteren
Solliciteren kan je ten laatste op 12 oktober 2020 via mail naar 
vacatures@maasmechelen.be met volgende documenten:
• Gemotiveerd schrijven met cv • Uittreksel strafregister (max. 3 maanden oud)
• Kopie diploma of gelijkstellingsattest

Het lokaal bestuur van 
Maasmechelen gaat over tot 
de aanleg van een werfreserve 
(m/v) voor de onmiddellijke 
indiensttreding van een  

DESKUNDIGE ZORGLOKET 
2DE OPROEP – contractueel – niveau B1-B3  

- Informatie over de functie: johan.fredrix@maasmechelen.be
- Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen bij de 

personeelsdienst via vacatures@maasmechelen.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.

Voor het intaketeam en de netwerkobservaties  zijn we op zoek naar een m/v

Psycho-pedagogisch medewerker
Wat doe je?
Intake:
• Je bereidt de hulpverlening voor door in overleg 

met de verwijzer de vraag te verhelderen;
• Je brengt de ontwikkeling van het aangemelde 

kind en zijn/haar functioneren in kaar;
• Je maakt gebruik van wetenschappelijk 

onderbouwde methodieken en kaders in je 
werk;

• Je bespreekt je dossier in teamverband om 
zo tot een indicatiestelling te komen en een 
gedragen hulpverleningstraject voor het kind 
uit te bouwen;

• Je neemt deel aan intern en extern overleg 
m.b.t. de opdracht;

• Je geeft samen met het team adviezen over het 
verdere traject op basis van je beeldvorming;

• Je stuurt de opstart van een neutrale 
pleegplaatsing aan en volgt mee op.

Netwerkobservatie: 
• Gelijkaardige taken als bij intake aangevuld met 

onderstaande
• Je brengt de relatie tussen een pleegkind en zijn 

ouders en/of pleegzorgers in kaart;
• Je ondersteunt de ouders/pleegzorgers in hun 

aanbod naar een pleegkind toe
• Je begeleidt de pleegkinderen individueel 

afhankelijk van hun noden; 
• Je werkt samen met andere hulpverlening en 

school betrokken rond het pleegkind. 
• Je bespreekt de situaties in teamverband om 

zo een gedragen hulpverleningstraject voor elk 
kind uit te bouwen;

Wie ben je?
• Je beschikt over een master diploma klinische 

psychologie of pedagogie;
• Je hebt minstens 3 jaren relevante ervaring in de 

hulpverlening; 
• Je hebt grondige kennis m.b.t. ontwikkeling, 

hechting en trauma van kinderen; kennis over 
Infant Mental Health is een pluspunt.

• Je streeft kwaliteit na en handelt naar de noden 
en behoeften van de doelgroepen;

• Je kan standpunten aan derden overbrengen, 
zowel schriftelijk als mondeling;

• Je kan samenwerkingsverbanden opbouwen en 
onderhouden;

• Je kan zelfstandig denken en handelen en 

verantwoordelijkheid opnemen;
• Je kan je positioneren in de rol van deskundige 

in het contact met anderen;
• Je toont efficiënt gedrag in situaties met 

verhoogde complexiteit, tijds-of werkdruk of bij 
tegenslag;

• Je bent flexibel in werkuren. 

Wij bieden jou? 
• Een contract van 80% of 100% jobtijd voor 

onbepaalde duur 
• Verloning volgens sectorale barema ( pc.319.01), 

berekend volgens maximale schaal van 
professionele master en met accreditatie van 
relevante anciënniteit; 

• Goede arbeidsvoorwaarden met extra legale 
voordelen (maaltijdcheques, extra legale 
verlofdagen, flexibele arbeidstijdregeling, 
soepele vakantieregeling, thuiswerk); 

• De uitdaging om samen met je collega’s in 
een dynamische organisatie en in een sterk 
evoluerende omgeving je eigen talenten en die 
van anderen te ontwikkelen; 

• Een lerende organisatie die maatschappelijk 
engagement vorm geeft; 

• Vergoeding van het woon-werkverkeer; 
• Coaching. 

Praktisch? 
• Je beschikt over een rijbewijs B en eigen wagen 
• Regelmatig avondwerk. Deze uren kunnen 

gecompenseerd worden. 
• Standplaats: Genk 

Interesse in deze job? 
Solliciteren kan per mail uiterlijk vóór  12/10/2020 
sollicitaties@pleegzorglimburg.be tav Mieke 
Simons. Telefonisch kan je contact opnemen op 
het nummer 089/84.07.60. Wij werven aan op 
basis van competenties en talenten, ongeacht 
leeftijd, geslacht, origine, handicap,… 
Discretie verzekerd! 

Selectieprocedure: 
Een eerste selectie vindt plaats op basis van de 
motivatiebrief en CV.  De weerhouden kandidaten 
worden uitgenodigd voor een eerste gesprek op 
20/10/2020.

Guidelines

DESKUNDIGE  VRIJE TIJD  & ONDERWIJS
Ben jij een energiek iemand met een sprankelende persoonlijkheid die graag evenementen 
wil organiseren in de gemeente Kortessem? Dan zijn wij op zoek naar jou! In de functie 
van ‘Deskundige Vrije tijd & Onderwijs’ stel je je klantgericht op, je communiceert vlot 
en bent assertief. Tot jouw takenpakket behoren ondermeer een correcte dienstverlening 
wat betreft toerisme en erfgoed en het begeleiden van aanvragen van evenementen. Je 
fungeert als aanspreekpunt voor het onderwijs zodat er een nauwe samenwerking ontstaat 
met de scholen.

COORDINATOR ONDERHOUD GEBOUWEN 
Geef je graag leiding en zie je het zitten om het schoonmaakpersoneel, de zaalwachters 
en de technisch beambten aan te sturen? Dan zijn wij op zoek naar jou! In de functie 
van ‘Coördinator Onderhoud Gebouwen’ geef je dagelijks leiding aan de mensen die 
instaan voor het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur. Daarnaast ben je 
verantwoordelijk voor een energiezuinig gebouwenbeheer en neem je ook enkele 
administratieve en projectmatige taken op, ter ondersteuning van de dienst Ruimte.

GEMEENSCHAPSWACHT 
1/2 gemeente Wellen en 1/2 gemeente Kortessem

Wil jij een bijdrage leveren aan de verhoging van de algemene veiligheid en 
leefbaarheid in de gemeentes Kortessem en Wellen? Dan zijn wij op zoek naar jou! In 
de functie van ‘Gemeenschapswacht’ onderneem je acties om fenomenen als diefstal en 
verkeersonveiligheid in te dijken. Je werkt mee om het veiligheidsgevoel van de burgers 
te verhogen en maatschappelijke overlast te voorkomen.

Heb je interesse voor één van deze functies?
Heb je interesse in één van deze functies?
Een uitgebreide functiebeschrijving vind je op jobat.be. Voor verdere 
inlichtingen en info kan je terecht op www.kortessem.be.

Lokaal bestuur Kortessem gaat over tot de aanwerving en aanleg 
werfreserve (2 jaar) van:

zoekt:

ZAALMEDEWERKERS (M/V) 
Functie: Polyvalente diener/dienster, teamlid restaurant
Verwacht: • Zelfstandig kunnen werken • Ervaring is een pluspunt 
• Flexibel ingesteld zijn naar werkuren toe 
• Je bent zeer klantvriendelijk

Interesse ?
Bel of mail ons ! 0471 64 89 22
boekhouding@alberodoro.be

Albero d’oro
Grote Markt 18 – 3290 Diest

(NACHT)VERPLEEGKUNDIGE
Voor de campus Sint-Elisabeth Hasselt zoeken wij een verpleegkundige in vast dienst-
verband. Voor de campus Riemst is er een vacature voor een nachtverpleegkundige. De 
jobtime is bespreekbaar.

ZORGKUNDIGEN
Voor de campus Sint-Elisabeth Hasselt zoeken wij 2 halftijdse zorgkundigen (19/38ste), 
voor de campus Riemst één halftijdse zorgkundige. 

MUZIEKTHERAPEUT
Voor de campus Sint-Franciscus Tongeren zoeken wij een halftijdse muziektherapeut.

MEER INFO? Neem contact op met Johan Abrahams (011 22 40 71). 
Een uitgebreid profiel van deze functies 
vindt u op onze website:

www.begralim.be Interesse? 
Uw sollicitatie moet vóór 05/10/2020 toekomen
t.a.v. J. Abrahams, Demerstraat 80, 3500 Hasselt.

Of mail naar directie@begralim.be

RESPECTVOLLE OUDERENZORG
De woonzorggroep Begralim is uitbater van een 
gevarieerd intramuraal aanbod van ouderenvoorzieningen 
in Hasselt, Tongeren en Riemst. Wij willen ons team van 
370 personeelsleden uitbreiden met (m/v):

vzw Bejaardenzorg 
Grauwzusters Limburg



Google laat je ook naar jobs zoeken
Google introduceert een nieuwe zoekfunctie naar vacatures. Hiervoor werkt het bedrijf in België samen met onder meer  
VDAB en Jobat.

Via de nieuwe functie in Google Zoeken zul-
len gebruikers, op zoek naar vacatures, di-
rect in de zoekresultaten verwezen worden 
naar vacatures die aansluiten bij hun zoek- 
opdracht. Wie wil solliciteren, wordt dan door-
verwezen naar de website waar de vacature 
wordt geadverteerd en kan daar dan sollicite-
ren. Langs de andere kant staat de functie in 
Google Zoeken open voor alle websites die 
hun vacatures in de nieuwe functie willen in-
tegreren. 
Is er vandaag vraag naar zo’n functie in  
Google? Zeker wel, klinkt het bij de partners 
van het project. “Uit eigen onderzoek we-
ten we dat 36 procent van de kandidaten 
gebruik maakt van Google. Tegelijk zien we 
dat 17 procent van de kandidaten hun job 
vindt via Google. Er gaapt dus nog een kloof 
tussen ‘zoeken’ en effectief ‘vinden’”, stelt  
Yoeri Middendorp, digital marketing advisor bij  
Randstad Belgium. “De nieuwe functie zal ook 
ons toestaan om het potentieel dat er in de 
zoekmachine schuilt als rekruteringskanaal 
beter te benutten”, meent hij. 

PARTNERS
De lancering van de zoekfunctie gebeurt op 
een moment waarbij door de coronacrisis het 
aantal werkzoekenden is gestegen. “We zijn 
verheugd dat we, samen met belangrijke Bel-
gische partners, deze nieuwe functie in België 
kunnen aanbieden zodat mensen nog gemak-

kelijker kunnen zoeken naar een baan”, al-
dus Thierry Geerts, country manager Google  
België. 
Tot de Google-partners behoren overheids-
diensten VDAB, Forem en Actiris en dus ook 
bedrijven als Randstad en Jobat. “Deze sa-
menwerking is goed nieuws voor onze klan-
ten die via Jobat direct gebruik kunnen maken 
van de mogelijkheden van Google Zoeken”, 

stelt Ruben Van Goethem, Hoofd Product & 
Marketing bij Jobat. “We bereiken vandaag 
al heel wat actief en latent talent via Jobat.
be, de zes nieuwsmerken van DPG Media en 
Mediahuis, zowel digitaal als print. En via tal 
van digitale partners. Nu wordt daar ook een 
krachtig kanaal aan toegevoegd.” 

   (WiVi)

zoekt (m/v)

DESKUNDIGE ICT 
B1-B3

met een contract van onbepaalde duur, 
in voltijds dienstverband (38/38 uur), 

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

Als deskundige ICT sta je in voor een efficiënte en 
kwaliteitsvolle ICT-ondersteuning van de eindge-
bruiker. Optimaliseren van het informaticasysteem, 
instaan voor de beveiliging ervan, gebruikers bij-
staan bij het gebruik en managen van ICT-projecten 
vormen de vier kerntaken van je functie.

03 340 00 14 (15)
job@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/vacatures

 

Meer    
infoHEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOBS? 

Bezorg je je sollicitatiebrief en cv, een uittreksel uit het strafregister én een kopie van je diploma (+ een visum 
voor de functie van verpleegkundigen) aan de personeelsdienst uiterlijk op 13 oktober 2020. Je verstuurt je 
schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft deze af tegen ontvangstbewijs aan de personeelsdienst, 
t.a.v. lokaal bestuur Rijkevorsel, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per e-mail indienen.

VERPLEEGKUNDIGEN
BV1-BV3 OF C3-C4

voor onmiddellijke indiensttreding

in halftijds dienstverband (19/38 uur)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 

duur of van bepaalde duur tot en met 31 mei 2021.

Als verpleegkundige in WZC Prinsenhof ben je mee 
verantwoordelijk voor de begeleiding, behandeling 
en verzorging van onze bewoners. Je staat voor een 
kwaliteitsvolle zorg en hanteert de beste verpleeg-
methoden. Je werkt nauw samen met alle leden van 
het multidisciplinair team. Je rapporteert aan de 
hoofdverpleegkundige. 

DESKUNDIGE OMGEVING 
B1-B3

met een contract van onbepaalde duur,  
in voltijds dienstverband (38/38 uur), 

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

Als deskundige omgeving werk je mee aan een kwa-
litatief ruimtelijk beleid in de gemeente. Het voor-
bereiden, beoordelen, opvolgen en afhandelen van 
omgevingsvergunningsdossiers is je voornaamste 
taak, waarbij je andere medewerkers van de dienst 
omgeving begeleidt en inhoudelijk aanstuurt. Aan 
de balie geef je advies bij het indienen van bouw-
plannen en beantwoord je vragen om informatie.
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Wij actief in de sectoren

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


