
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  

HOE GA JE (BETER) OM MET MIGRAINE?

Het taboe van migraine 
op de werkvloer

Migraine blijkt een taboe op de werkvloer, vooral bij de werkgever. Al maken enkele aan-
dachtspunten een wereld van verschil. “Hoe minder stress, licht en lawaai, hoe minder 
migraine vaak.”

“Migraine wordt
getriggerd door stress, 

licht en lawaai.
Dat is allemaal zeer 

aanwezig op het werk”

Jan Versijpt, 
professor en neuroloog.

De achtste editie van de Week van Migraine, die 
deze week plaatsvindt, had speciale aandacht 

voor migraine op de werkvloer. Met ook een onder-
zoek bij duizend Belgen en deze bevindingen.

1. HOEVEEL BELGEN HEBBEN LAST VAN 
MIGRAINE?
Moeilijk te zeggen. “Voor België bestaan geen goede 
cijfers, maar algemeen wordt aangenomen dat onge-
veer één op zeven lijdt aan migraine. Dit op basis van 
wereldwijde prevalentie”, stelt professor Jan Versijpt, 
neuroloog en coördinerend geneesheer van de kliniek 
voor hoofd- en aangezichtspijn aan het UZ Brussel.
Dagelijks of wekelijks migraine is eerder uitzon-
derlijk. Eén op drie van de migrainepatiënten uit 
het onderzoek heeft er maandelijks of vaker last 
van. En ook op het werk. Zo heeft driekwart van 
de Belgische migrainepatiënten al een migraine- 
aanval gehad op het werk. Vrouwen (49 procent) 
hebben vaker last van migraine dan mannen 
(29 procent). 

2. WAT WERKT OP HET WERK DIE 
MIGRAINE IN DE HAND?
Stress speelt een belangrijke rol. “Migraine wordt 
getriggerd door stress, licht en lawaai. Factoren 

die zeer aanwezig zijn op het werk”, stelt professor 
Jan Versijpt van UZ Brussel.
Vier op vijf van de migrainepatiënten met hoge 
stressniveaus geeft aan dat ze migraine op het 
werk hebben, terwijl werknemers die lagere stress- 
niveaus hebben, minder migraine op het werk melden 
(67 procent).

3. IS MIGRAINE EEN REDEN VOOR 
ZIEKTEVERZUIM?
Niet in grote mate. Hoofdpijn en migraine waren 
vorig jaar slechts de vierde en vijfde meest voorko-
mende reden voor ziekteverzuim. De top drie met 
de voornaamste redenen waarom mensen niet naar 
hun werk trekken, is: seizoensgebonden ziekten 
zoals luchtweginfecties, maag- en darmklachten en de 
seizoensgriep.
Vorig jaar zei slechts een kwart van de migraine- 
patiënten af en toe thuis te blijven vanwege een 
migraineaanval. Maar tijdens een migraineaanval 
blijft de helft werken, al passen ze hun taken of agen-
da aan in functie van het ongemak dat ze ervaren. 
Eén op de drie mensen blijft werken zonder 
taken of agenda te wijzigen. Slechts 15 procent van 
de migrainepatiënten stopt volledig met werken 
tijdens een aanval.

4.  IS HET BESPREEKBAAR MET 
DE BAAS?
Niet altijd. Migrainepatiënten vinden het moeilijker 
om over hun ziekte te praten met hun werkgever 
dan met hun collega's of vrienden. Hun grootste 
angst is een gebrek aan begrip: de helft van de res-
pondenten zegt dat hun collega’s op de hoogte zijn 
van hun ziekte, terwijl slechts een derde aangeeft 
dat ze het met hun leidinggevende bespreken. Ook 
opvallend: één op de tien mensen stelt dat hun 
werkgever en collega's denken dat ze overdrijven. 

5. IS TELEWERK EEN OPLOSSING?
Frisse lucht (53 procent), een donkere plek om 
te rusten (45 procent) of een rustige plek om te 
werken (38 procent) helpen om te blijven werken 
tijdens een migraineaanval, melden de responden-
ten. 
Het verminderen van triggers als stress, licht en 
lawaai, kan helpen bij het verminderen van migrai-
ne. En het helpt patiënten dus ook om beter om te 
gaan met een aanval, benadrukt Jan Versijpt. “In 
deze context zou deeltijds telewerken, dat de afge-
lopen maanden aan populariteit won, de patiënten 
veel troost kunnen bieden.”  

William Visterin



“Ik heb vast de coolste functietitel in de Antwerp-
se haven”, steekt Yannick van wal. “Maar lang 
niet iedereen weet wat mijn job inhoudt. Ken 
je die memes: what people think I do – what I
actually do? Altijd leuk om door te sturen (lacht). 
Ik zet het cyber resilience beleid mee op: ik ga 
over alles wat onze organisatie op ICT-vlak veer-
krachtiger maakt. Concreet stippel ik de strate-
gie uit van wat mag en niet mag en op welke 
domeinen we daarbij inzetten. Op basis van
resilience ga je uit van een incident, maar ieder-
een op elke niveau van de organisatie weet dan 
wel precies hoe je erop moet reageren.”

SCENARIO’S UITSCHRIJVEN
“Innovatieve technologie implementeren die ons 
beschermt, is een groot onderdeel van de job”, 
vervolgt Yannick. “We proberen de beveiliging 
zo waterdicht mogelijk te maken. Glipt er iets 
door de mazen, dan wordt het ‘wat dan’-scenario 
geactiveerd. Het staat hoog op de agenda van 
onze 1.600 medewerkers. Natuurlijk negeren we 
daarbij het preventieve luik niet. Firewalls en
antivirussoftware werken niet altijd, maar zijn 
wel hard nodig. Anders ben je een schiettent.”

Maar we hebben veel meer locaties waar ook 
telkens een andere werksfeer heerst. Er is wel 
die gedeelde passie voor de haven. Antwerpen 
is nog altijd een wereldhaven. Onze maatschap-
pelijke en economische rol kun je niet ontkennen: 
een stevig stuk van het Belgische BBP wordt hier 
gerealiseerd.”

PROJECT- EN AFSTANDSWERK
Yannick is bachelor in multimedia- en communi-
catietechnologie. “Tien jaar geleden ben ik ge-
start als netwerkbeheerder, ik werk hier nu tien 
jaar. Onze CEO Jacques Vandermeiren heeft en-
kele jaren geleden een nieuwe, frisse wind doen 
waaien in de organisatie. Passie, durf, eenvoud, 
vertrouwen en verbinding zijn onze kernwaarden.
Met Erwin Verstraelen hebben we een Chief
Digital & Innovation Officer die cyberweerbaar-
heid hoog in het vaandel draagt. Er is ook een
afdeling portfoliomanagement die zich bezig 
houdt met de begeleiding en het beheer van pro-
jecten. Tel daarbij de vrijheid die je krijgt om vanop 
afstand te werken en het resultaat is een super-
interessante werkomgeving die haar medewer-
kers heel betrokken houdt.”

IEDEREEN BEWUST MAKEN
Port of Antwerp heeft een brede waaier profie-
len op de payroll. Met zijn cyber drills stoomt 
Yannick elk niveau klaar voor een veiligheids-
event. “Op ICT-afdelingniveau moet je alle rollen 
duidelijk stellen. Met systeembeheer en met de 
servicedesk afspraken maken rond escalatie en 
categorisatie, bijvoorbeeld. We hebben ook een 
user awareness programma, een leertraject dat 
alle medewerkers wijst op de gevaren van het in-
ternet en hoe je elkaar op de hoogte brengt van 
een potentieel veiligheidsprobleem. Bij een aan-
val is meestal niet duidelijk wie er achter zit. Uit 
de servergegevens achter een hack kan je weinig 
afleiden. Een phishingmail komt soms van een 
account die je kent, maar zelf gekaapt werd.”

ICT ALS PIJLER VAN DE HAVEN
Yannicks omgeving is wel eens verrast over zijn 
job voor Port of Antwerp. “Toch telt onze ICT-
afdeling bijna 100 medewerkers: developers, 
systeembeheerders, business en data analysts”,
somt hij op. “Data driven decision making is echt 
een pijler. Ik werk vanuit het Havenhuis, een 
mooie werkplek die tot de verbeelding spreekt. 

De haven heeft als werkplek al net zoveel variatie in huis als ‘t stad.
Port of Antwerp beheert de haveninfrastructuur en leidt het scheepvaart-
verkeer in goede banen. Cyber Resilience Manager Yannick Herrebaut (31) 
is er de ICT-judocoach voor 1.600 medewerkers. “Bij een digitale hack of 
sabotage weten ze allemaal wat hen te doen staat.”

Iedereen voorbereid op een cyberaanval

BIJZONDERE BEROEPEN IN DE HAVEN 

Cyber Resilience Manager Yannick Herrebaut van Port of Antwerp.  (Foto Frederik Beyens)



In de sociale economie spelen de 
maatwerkbedrijven een grote rol, maar 
over een beschermde werkplaats heb-
ben we vaak nog een verkeerd beeld. 
“De tijd dat er alleen maar enveloppen 
werden gevuld, is passé”, merkt moni-
tor Linda De Ridder op. “Voor de men-
sen die het meest beperkt zijn, wordt 
ook dat soort werk nog aangeboden. 
Maar er gebeurt zo veel meer. Wij voe-
ren opdrachten uit voor zowel particu-
lieren als bedrijven, waaronder heel 
wat grote spelers. Bij De Brug steken 
we bijvoorbeeld van A tot Z koeltogen 
in mekaar voor Delhaize en Carrefour, 
maken we in opdracht van een Belgi-
sche producent laadpalen voor elek-
trische wagens, assembleren we wa-
terontkalkers of maken we (reclame)
displays voor onder meer SMEG en 
Vandemoortele voor binnen- en bui-
tenland”, somt de monitor een aantal 
voorbeelden op. “Daarbij komen aller-
lei aspecten kijken zoals lassen en an-
dere metaalbewerking, schrijnwerkerij, 
elektronica en assemblage.” 

GEVARIEERD WERK
Abdallah Ezzideen (27) uit Deurne is 
sinds een jaar bij De Brug aan de slag 
als lasser. “Ik heb eerst geprobeerd te 
solliciteren in de privé, maar ik heb een 
autismespectrumstoornis en dat maakt
het niet eenvoudig. Ik heb nood aan 
nauwe begeleiding. Ik vraag liever iets 
vijf keer dan dat ik een fout maak. Hier 
kan dat zonder dat daar een probleem 
wordt van gemaakt. In de privé kunnen 
ze dat geduld vaak niet opbrengen.” 

“Ik doe hier heel gevarieerd werk. De 
ene keer gaat het om lassen met de 
halfautomaat, de andere keer TIG-las-
sen. We hebben hier ook een lasrobot 
waar ik ook al mee mocht werken. Als 
ze zien dat je het aankan, wordt jou 
dat vertrouwen gegeven en dat is heel 
fijn. Hierdoor heb ik hier al veel kunnen 
leren. Ik wilde heel graag lassen, maar 
in de privé lukte het maar niet en dat 
gaf heel veel stress. Ik ben enorm blij 
dat ik hier terecht ben gekomen, want 
anders was ik in de problemen geko-
men”, geeft hij toe. “Deze job geeft mij 
de zekerheid die ik nodig heb.”

LUISTEREND OOR
“Met die begeleiding maken wij het 
verschil”, zegt monitor Linda De Ridder.
“Dat is wat die mensen nodig heb-
ben. Als monitor sta ik tussen hen op 
de werkvloer om hen op gelijk welk 

moment bij te staan. Je moet veel 
aandacht aan hen schenken en een 
luisterend oor zijn. Maar je krijgt er 
altijd heel veel van terug. Het is alles-
behalve eentonig, op verschillende 
vlakken, zowel qua werk als sociaal. 
Ik dacht het wat rustiger aan te doen 
en begon hier voor 20 uur, maar al 
snel ging ik meer uren presteren.
Omdat ik het graag doe”, getuigt ze.
Dat er knap werk wordt geleverd, 

blijkt ook in De Kobbe, een soort van 
vrijetijdscentrum dat De Brug op zijn 
terreinen heeft, waar medewerkers na 
de werkuren terecht kunnen om zich 
creatief uit te leven met onder meer 
een keramiek- en schildersatelier. Er 
prijken ook opvallende metalen crea-
ties zoals een heuse 'Sinterklaas-
mobiel' en originele attracties die niet 
zouden misstaan op een Vlaamse 
kermis.

Metaal- en houtbewerking, spuitwerk, stoffering, assemblage, goederen verpakken, mailings... Bij vzw De Brug 
Beschermde Werkplaats in Mortsel gebeurt het allemaal. Achter de muren van het maatwerkbedrijf speelt zich 
dagelijks een verrassende waaier aan activiteiten af. De Brug biedt zo kansen en een job aan bijna 300 mensen 
met een beperking of zij die moeilijk hun weg vinden in het reguliere arbeidscircuit.   

AANGEBODEN DOOR VZW DE BRUG

VZW DE BRUG:
Aantal medewerkers: 375 koppen, waarvan 87 omkadering
Bruto omzet 2019: 10.700.000 euro
Gelegen op een terrein van 55.000m² waarvan 35.000m² gebouwen

GEZOCHTE PROFIELEN:

Enthousiaste HR medewerker die graag onze maatschappelijke 
doelstellingen wil komen ondersteunen

Teamleader afdeling montage - waterontharders

Medewerker Remote IT-support

TROEVEN ALS WERKGEVER:
De Brug vzw bewaart het evenwicht tussen economische en 
maatschappelijke doelstellingen. We willen sterk inzetten op 
menselijke waarden zonder de dienstverlening aan onze klanten 
uit het oog te verliezen. We stellen de betrokkenheid van onze 
medewerkers enorm op prijs en moedigen hen daarom aan om 
initiatief te nemen, mondig te zijn en de toekomst van onze organisatie 
mee in handen te nemen. Dat maakt werken bij De Brug boeiend.

Solliciteren kan per mail tav Christel Poelemans – christel.poelemans@debrug.be

www.debrug.be

  De tijd van alleen maar D“

Abdallah Ezzideen en Linda De Ridder 
werken respectievelijk als lasser en 
monitor bij het maatwerkbedrijf.

Een uitgebreide waaier aan activiteiten bij De Brug. (Foto’s: Frederik Beyens)

enveloppen vullen, is passé”



PROFIEL

AANBOD

Je bent de motor en bezieler van de organisatie;
Je bent een organisator en innovator die kwaliteitsvolle
dienstverlening inzake streekontwikkeling wil bieden; 
Je bent een gedreven, sociaal en diplomatisch ondernemer;
Je bent een netwerker met sterke
onderhandelingsvaardigheden;
Je bent een leider en coach voor de medewerkers.

De gemeentebesturen binnen de regio
Dendermonde-Wetteren willen met intercommunale

DDS een platform bieden voor de uitdagingen van
morgen: duurzame economische en ruimtelijke
ontwikkeling, het klimaat- en energievraagstuk,

mobiliteit en betaalbaar wonen. 

Om dit geheel professioneel te trekken, is DDS op
zoek naar een   

INSPIRERENDE MANAGER 

DURF JIJ DE UITDAGING AAN? 

Een uitdagende, boeiende en voltijdse functie op contractuele
basis bij een dynamische organisatie binnen de stabiele
overheidscontext; 
Je levert een fundamentele bijdrage aan de verdere
ontwikkeling van DDS;
Een aantrekkelijk salaris (afhankelijk van ervaring ligt het
bruto geïndexeerd maandloon tussen € 6.187.82 en 

Flexibele werkuren; 
32 verlofdagen op jaarbasis;
Werfreserve van 2 jaar.

€ 9.820,67) met extralegale voordelen (bedrijfswagen,
maaltijd- en ecocheques, prestatiepremie, fietsvergoeding,
groeps- en hospitalisatieverzekering);

Mail je CV met motivatiebrief ten laatste op 18 oktober 2020
naar tom@tomdebaere.be.

Een eerste selectie gebeurt op basis van de ingezonden
sollicitaties.
Voor geselecteerde kandidaten is een procedure voorzien met
een assessment center (tussen 20 en 27 oktober) en een
mondeling gesprek met de jury (29 oktober).

Voorwaarden en uitgebreid functieprofiel kunnen opgevraagd
worden bij tom@tomdebaere.be.

Deze selectieprocedure wordt exclusief en in alle discretie
professioneel begeleid door het hr-adviesbureau Tom Debaere.

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. 



Adjunct 
hoofdverpleegkundige 
(BV1-BV3 – voltijds)

Hoofd maatschappelijk 
werker 
(B4-B5 – voltijds)

Middagtoezichter 
gemeentelijke basisschool
(C1-C3 – 6/38)

Communicatie- en 
participatiedeskundige 
(B1-B3 – combinatie van 2 halftijdse 
functies)

Interesse?
Alle verdere informatie in 
verband met de functies  
en de (loon)voorwaarden 
vind je op: 
www.depinte.be/
vacatures of via 
selectie@depinte.be  
of tel. 09 280 80 95.

Solliciteren
Bezorg ons ten laatste  
op 20 oktober 2020  
je sollicitatiebrief samen 
met alle gevraagde 
documenten per mail  
aan selectie@depinte.be 
of per post (poststempel 
geldt als bewijs) aan college 
van burgemeester en 
schepenen, K. Albertlaan 1 
te 9840 De Pinte.

Als medewerker maak je deel uit van een open en positief team waar ambitie en 
durf gewaardeerd worden, en dit in een vooruitstrevende, respectvolle en klantgerichte 
omgeving. Samen met je collega’s ga je voor een duurzame, veilige, zorgzame, 
bruisende en efficiënte gemeente. De functie wordt ingevuld op contractuele basis.

Lokaal bestuur De Pinte is op zoek naar medewerkers om #TEAM9840 te versterken.

Lokaal bestuur De Pinte is op zoek naar medewerkers om #TEAM9840 te versterken.

Deskundige  
gebouwen en aankoop 
(A1a-A3a – voltijds) 

Deskundige  
infrastructuur en werken
(B1-B3 – voltijds)

Interesse?
Alle verdere informatie in 
verband met de functies  
en de (loon)voorwaarden 
vind je op: 
www.depinte.be/
vacatures of via 
selectie@depinte.be  
of tel. 09 280 80 95.

Solliciteren
Bezorg ons ten laatste  
op 20 oktober 2020  
je sollicitatiebrief samen 
met alle gevraagde 
documenten per mail  
aan selectie@depinte.be 
of per post (poststempel 
geldt als bewijs) aan college 
van burgemeester en 
schepenen, K. Albertlaan 1 
te 9840 De Pinte.

Als medewerker maak je deel uit van een open en positief team waar ambitie en 
durf gewaardeerd worden, en dit in een vooruitstrevende, respectvolle en klantgerichte 
omgeving. Samen met je collega’s ga je voor een duurzame, veilige, zorgzame, 
bruisende en efficiënte gemeente. De functie wordt ingevuld op contractuele basis.

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

Altijd vrolijk gezind, altijd boordevol energie. Als kind 
al was jij werkelijk het zonnetje in huis. Eén glimlach 
van jou maakte iemands dag. En nog steeds heeft jouw 
persoonlijkheid een magisch e� ect. Klanten enthousiast 
verder helpen? Elke keer opnieuw een glimlach op hun 
gezicht toveren? Zalig toch?! In een contact center kan 
jij dan ook helemaal je vrolijke zelf zijn.

Zin in een
TOPJOB 
IN EEN 
CONTACT 
CENTER?

Goesting om hallo te 
zeggen tegen de job 
van je leven? www.asap.be/nl/jobs/

contact-center-call-center

CHECK:

Zin in een
TOPJOB 
IN EEN 
CONTACT 
CENTER?

DESKUNDIGE PUBLIEKE
RUIMTE (m/v)

CONTRACTUEEL – VOLTIJDS – B1-B3
Doorgroeimogelijkheid naar B4-B5

Hoe solliciteren?
Stuur het uniforme sollicitatieformulier en een kopie 
van je diploma, uiterlijk tegen vrijdag 16 oktober 
2020 om 10u naar personeelsdienst@lendelede.
be of per post of persoonlijk tegen ontvangstbewijs 
(Dorpsplein 1 8860 Lendelede).

Er vindt een preselectie plaats op basis van het 
uniforme sollicitatieformulier als er meer dan 20 
kandidaten zijn. Enkel de weerhouden kandidaten 
zullen uitgenodigd worden voor de schriftelijke proef.

Meer informatie op 
www.lendelede.be/vacature-deskundige_publieke_ruimte

Zin om projecten van het openbaar 
domein van a tot z op te volgen en het 
mobiliteitsbeleid van Lendelede uit te 
werken, dan kan je bij ons onmiddel-
lijk in dienst treden als:

VACATURE ACCOUNTANT (M/V)
A-Star Group wordt getypeerd door zijn ambitie om te innoveren 
en te blijven groeien. Naast onze core business, die zich bevindt 
in vastgoed, zijn we met AB Auto ook gespecialiseerd in de B2C 
verkoop van jonge tweedehands en nieuwe luxewagens. En 
noem ons een ondernemende duizendpoot, maar als exclusieve 
verdeler voor Benelux verkopen en charteren we jachten van 
Italiaanse makelij voor Ferretti, Riva en Pershing. 

EEN GREEP UIT JE TAKENPAKET 
Inboeken van aankoop- en verkoopfacturen • Boeken van de 
financiële verrichtingen • Verzorgen van de facturatie • Opstel-
len en indienen van de btw-aangifte • Voorbereiden van de 
vennootschapsbelasting • Voorbereiden van de jaarrekening • 
Begeleiden van de audit • Algemene controllingtaken (budgette-
ring, forecasting, …)

WAT WIJ BIEDEN
• Een gevarieerde fulltime functie bij een tof bedrijf actief in de 
vastgoed-sector te Mechelen;
• Een verrijkende & motiverende job in een organisatie die leeft;
• Een aangename werksfeer met veel afwisseling;
•  Een rol waarin jouw ondernemerschap ten volle tot zijn recht kan 

komen;
• Een vast contract van onbepaalde duur;
• Een marktconform loon, in overeenstemming met jouw ervaring.

Word jij onze nieuwe collega? Stuur cv en motivatiebrief naar 
mats@a-stargroup.com! Lees de volledige vacature op onze 
website: www.a-stargroup.com 

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

experts in personeelsscreening



www.deputter.co / jobs

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

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

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

AANBOD
 •  Een aantrekkelijk salaris 

in functie van kennis en 
ervaring aangevuld met 
extralegale voordelen 

 •  Een boeiende functie met 
reële verantwoordelijkheden 
en ruimte voor innovatie

 • Vlot bereikbaar en filevrije 
omgeving 

PROFIEL
 • Je hebt een aantal jaren ervaring als 

transportplanner groupage en de ambitie 
om te groeien

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

 • Attest van Vakbekwaamheid is een 
duidelijk voordeel maar geen must

 • Je werkt planmatig en nauwgezet en bent 
stressbestendig 

 • Je bent tevens een communicatieve en 
assertieve doorzetter

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

TRANSPORTPLANNER
met kennis van groupage

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 

Westtoer is een dynamisch en flexibel  
provinciebedrijf. We brengen private en 
publieke partners samen om toerisme 
en recreatie in West-Vlaanderen vorm te 
geven.

Ben jij die overtuigende consultant die onze lokale toeristische partners met raad en daad bijstaat?
Voor het versterken van onze afdeling ‘Toeristische Ontwikkeling’ zoekt Westtoer:

Ben jij onze witte raaf? Laat van je horen!
Alle info over de functie, examendata en de procedure kan je vinden op  www.westtoer.be/vacatures .
Stuur uiterlijk tegen  08/10/2020  je kandidatuur door via onze jobsite. Neem voor vragen contact op via  sollicitaties@westtoer.be .

• Dankzij je overtuigingskracht en vlotte communicatie geef je de toeristische projecten van lokale actoren de nodige ruggensteun
• Je voert zelfstandig studieopdrachten uit voor overheden, bij het opzetten van hun strategische beleidsplannen en toeristische projecten
• Je hebt affiniteit met de toeristische sector en volgt aandachtig innovatieve evoluties in het veld op
• Je formuleert met de nodige kennis van zaken heldere adviezen op vlak van toeristische (product)ontwikkeling
• Je begeleidt projecten ter ondersteuning van de toeristische sector

1 PROJECTCONSULTANT TOERISTISCHE ONTWIKKELING (BEPAALDE DUUR)
Professioneel advies geven aan toeristische ondernemers en lokale overheden is een kolfje naar jouw hand? 
Dan willen we jou er graag bij als nieuwe collega.

WE ZIJN OP ZOEK NAAR EEN COLLEGA
• Met een masterdiploma (of gelijkgesteld) 
• Met min. 3 jaar relevante en aantoonbare ervaring op vlak van
  adviesverlening, toeristische projecten, marketing en/of
  belangenverdediging.
• Met ervaring in, of affiniteit voor, de toeristische sector
• Die zich vlot inwerkt in nieuwe materies en graag contacten legt
• Met rijbewijs B

WESTTOER HEEFT JE VEEL TE BIEDEN
• Een uitdagende en afwisselende functie met veel contacten

• Een aangename job in een dynamisch West-Vlaams bedrijf, met  

  werkplek in Brugge

• Een marktconforme verloning (loonschaal A1a-A1b-A2a =

  min. € 3.170,07 en max. € 5.252,02) 

• Een contract van 1 jaar met kans op verlenging

• Tal van voordelen: groeps- en hospitalisatieverzekering,

  maaltijdcheques, woon-werkverkeer met openbaar vervoer,  

  ruimte voor opleiding, flexibele uren … 

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?



BEDRIJFSBOEKHOUDER
Full-time of 4/5 (ref. 124 801)
De uitdaging: Na een grondige introductie zal je autonoom instaan voor: • de boekhoudadministratie: 
controle op in- en uitgaande verrichtingen, boekingen, afschrijvingstabellen,  … • de fi nanciële verrich-
tingen en de voorbereiding van de betalingsbestanden • de aangiftes, de jaarrekening, de periodieke en 
jaarlijkse afsluiting • de fi nanciële planning, de begroting en de fi nanciële rapportages • de personeels-
administratie i.s.m. het sociaal secretariaat.

Profi el: • bachelor of master met goede kennis van boekhoudwetgeving • minstens initiële ervaring in 
een bedrijf of accountancykantoor • vlot met MS Offi ce • affi niteit met de bouwsector is een pluspunt.

DIENSTHOOFD VERHURING
ma/ba met beleidskundige visie (ref. 124 802)
De uitdaging: Als eindverantwoordelijke voor de verhuring zal je instaan voor: • de supervisie over de
verhuringen: prijzen, toewijzingsbeleid, reglementering, … • de coaching van twee ervaren collega’s die 
instaan voor alle verhuringen • beleidsondersteunend werk o.a. ondersteuning van de bewoners, leef-
baarheid, …. • de relaties met stakeholders en de (controlerende) overheidsinstanties • de communicatie 
met de huurders en de bemiddeling bij problematische huurdossiers • de uitvoering van periodieke tevre-
denheidsenquêtes met bijhorende actieplannen • de rapportage aan de directie en het bestuur.

Profi el: • vlot communicatief master of bachelor • dynamiserende coach met beleidskundige visie
• dienstverlenende attitude en sterk organisatietalent • bij voorkeur vertrouwd met de wetgeving op 
sociale huisvesting.

TECHNISCH MEDEWERKER 
PATRIMONIUMBEHEER (ref. 124 803)
De uitdaging: Je wordt de interne spilfi guur voor alle aanvragen i.v.m. onderhoud en herstellingen:
• aanspreekpunt voor huurders met vragen omtrent onderhoud en herstellingen • aanvragen van offertes 
en toewijzen van externe aannemers • planning van de interventies, opvolging en voortgangscontrole 
• up-to-date houden van woninggegevens: EPC, energiescans, keuringen, … • plaatsbezoeken: vaststel-
lingen, beschrijvingen bij verhuizingen, … 

Profi el: • technisch bachelor of gelijkwaardig door ervaring • minstens initiële ervaring in bouwtechniek 
of technische service • vlot in administratie en organisatie • communicatief  vaardig • oplossingsgericht.

Aanbod voor alle functies: • verantwoordelijke en autonome jobs • de dynamiek van een klein 
team met ruimte voor eigen initiatieven • een sociale organisatie • een moderne werkomgeving 

• een goede work-life balance • marktconforme loonvoorwaarden volgens barema’s + een 
aantrekkelijk voordelenpakket.

HELPT ELKANDER CVBA is een SOCIALE HUISVESTINGS-
MAATSCHAPPIJ  gevestigd in WAREGEM. Met een 13 medewerkers
staan wij in voor de verhuring en renovatie van 1300-tal woningen
gelegen in Waregem, Wielsbeke, Dentergem, Pittem, Tielt en Ardooie. 
Ter opvolging zoeken wij (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 

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.

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Ontdek ter gelegenheid van 
Openbedrijvendag 2020 virtueel ons nieuwe 

waterproductiecentrum in Oostende waar 
brak water gefi lterd wordt tot drinkwater

2.016 nieuwe 
huisaansluitingen

FARYS | TMVW is een overheidsorganisatie met een brede dienstver-
lening. We leveren drinkwater en industrieel water, saneren afvalwater, 
(ver)bouwen en beheren publieke sport- en recreatievoorzieningen en 
stellen onze aankoopexpertise ter beschikking.

We hebben dan ook een grote variatie aan jobs en zijn 
steeds op zoek naar nieuwe medewerkers. Momenteel 
zijn we onder andere op zoek naar een: 
» adjunct-werkleider
» preventieadviseur niveau 1
» architect projectleider bedrijfsgebouwen
» buizenfi tter
» tekenaar
» elektrotechnicus ...

Check regelmatig 
onze vacatures via 
jobs.farys.be

703 km 
toevoerleiding 

11.796 km 
distributieleiding

83 andere
sportaccommodaties

in beheer

25 zwembaden
in beheer

Onze gemeente Herent is een actief groeiend lokaal bestuur met meer dan 21.000 inwoners, 
gelegen net naast Leuven en makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en de fi ets.

Om onze dynamische organisatie te versterken, zijn we op zoek naar 

3 gemotiveerde en enthousiaste 
sectorverantwoordelijken 

Niveau A4 – voltijds – contract onbepaalde duur
Sector Ondersteunende diensten (Personeel & Organisatie –  Middelen –  Informatiebeheer & ICT)

Sector Persoonsgebonden zaken (Welzijn & Burger – Zorg – Ontspanning en ontwikkeling)
Sector Grondgebonden zaken (Infrastructuur – Woon- en leefomgeving)

Functie

• Als sectorverantwoordelijke sta je borg voor een effi ciënte, wendbare en slagvaardige organisatie. 

• Je speelt in op de noden en de opportuniteiten van de lokale samenleving. Vernieuwing schrikt je niet af: je speelt een belangrijke rol bij komende 
veranderingsprocessen die leiden tot een verbeterde dienstverlening.

• Je maakt duidelijk gestructureerde visieteksten en rapporten en presenteert die op een aannemelijke manier – zowel intern als extern. 

• Met een vlotte en zekere communicatiestijl coördineer je de verschillende projecten binnen je sector. 

• Je bent manager en leider van jouw sector, maar werkt ook sectoroverschrijdend.

Profi el

Je bent minstens houder van een masterdiploma of gelijkgesteld onderwijs. Je slaagt voor een aanwervingsexamen.

Aanbod

Je mag rekenen op een brutomaandloon volgens de salarisschaal A4a-A4b vanaf 3815,69 euro. Naast maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 
2de pensioenpijler, gunstige vakantieregeling, fi etsvergoeding, 100% tussenkomst openbaar vervoer van en naar het werk, bieden wij je een gezellige 
en veelzijdige werkomgeving met aandacht voor het welbevinden van al onze 180 medewerkers (gemeente & OCMW). Er wordt 
een wervingsreserve aangelegd van 2 jaar.

Iets voor jou? Solliciteer dan vóór 14 oktober 2020 via poolstok.staffi ng@sdworx.com. Ook voor verdere vragen kan je daar terecht.

Meer info?

https://www.herent.be/vacatures. www.poolstok.be



jobs.mivb.be

(ADJUNCT-DIRECTEUR (M/V/X))
DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER

JOBBESCHRIJVING
Als Deputy Chief Executive Officer (DCEO) de CEO bijstaan om: de 
strategie van de onderneming uit te werken en te bepalen. In te staan 
voor de opvolging en de controle van de uitvoering hiervan en, binnen dit 
kader, het beheerscontract dat de onderneming en het Gewest verbindt 
onderhandelen en vertalen in een ondernemingsplan. Mobiliseren van alle 
personeelsleden binnen de MIVB om op duurzame wijze bij te dragen aan 
het bereiken van de doelstellingen van de onderneming en het Gewest.

DE CEO BIJSTAAN IN VOLGENDE SLEUTELDOMEINEN EN 
VERANTWOORDELIJKHEDEN:
1. Strategie: De strategische visie en beleidslijnen van de onderneming 
ontwikkelen en het beheerscontract met het Gewest onderhandelen

2. Beheer van de beheersorganen: De dossiers onderzoeken wat betreft 
de onderwerpen die vallen onder de bevoegdheden zoals bepaald in de 
statuten en de beslissingen van de organen uitvoeren

3. Algemene leiding:

• Het Executive Committee voorzitten bij afwezigheid van de CEO

•  De samenhang tussen de verschillende entiteiten van de onderneming 
garanderen en de permanente interne coördinatiestructuren invoeren 

4. Dagelijks beheer: Instaan voor de goede werking van de structuren, 
systemen en processen; werking van de onderneming optimaliseren

5. Projectbeheer: De transversale en strategische projecten nauw 
opvolgen

6. Beheer van het team: De medewerk.st.er.s coachen, motiveren, 
evalueren en ontwikkelen

7. Beheer van de sociale relaties: Een langetermijnrelatie met de sociale 
partners opbouwen, de sociale onderhandelingen op «corporate niveau» 
sturen en de collectieve arbeidsovereenkomsten goedkeuren

8. Vertegenwoordiging en interne en externe relaties
•  De organisatie vertegenwoordigen bij de politieke overheden en 

internationale organisaties 
•  Het Gewest en de Minister van Mobiliteit regelmatig en exhaustief 

informeren over de evolutie van de aangelegenheden van de 
onderneming

JOUW PROFIEL
• Masterdiploma
•  Aantoonbare ervaring van minstens 5 jaar in leidinggevende functies 

in één of meerdere grote ondernemingen; kennis van vervoer en/of 
logistiek is een troef.

• Multidisciplinaire kennis en ervaring gelinkt aan de functie
• Goed begrip van de wereld van de overheidsbedrijven
• Zeer goede actieve kennis van Nederlands, Frans en Engels
•  Kerncompetenties: leadership, change management, beslissingen 

kunnen nemen, visie, onderhandelen, stressbestendigheid, klant- en 
resultaatsgerichtheid en communicatie

GEÏNTERESSEERD ?
Stuur ons dan uw CV met begeleidend schrijven voor 25 oktober 2020 
middernacht via SelDCEO@STIB-MIVB.brussels

VACATURES

BERINGEN.BE

 Directeur omgeving & stadsontwikkeling 
(A5a-A5b) 
met een inspirerende omgevings-
gerichte visie en strategische 
leiderschapsvaardigheden

 Deskundige gebouwen (B1-B3) 
met technisch inzicht, sterke 
communicatieskills en een  
proactieve ingesteldheid

Beringen groeit,  
groei jij met  
ons mee?

Stad Beringen legt een wervingsreserve aan via een 
aanwervingsprocedure. Dit met het oog op een snelle 
invulling van deze functies in contractueel verband.
Meer info: www.beringen.be/vacatures

Panhuisstraat 1, b-9070 Destelbergen t +32 (0)9 251 22 22 - e info@veneco.be

Interesse?

Stuur je cv en motivatiebrief naar info@veneco.be.

Veneco is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten rond Gent. 
Veneco levert meerwaarde door samen te werken op gemeentelijk, intergemeentelijk en 
regionaal niveau. Samen. Slagkrachtiger. Sterker.

Preventieadviseur niveau 2

Je staat in voor de preventie en bescherming op het werk voor 18 besturen. Jouw 
taak bestaat er o.a. in veilig denken en handelen te promoten bij bestuurders, 

dienstverantwoordelijken en uitvoerders.

Stafmedewerker lokale economie

Wil je lokale besturen ondersteunen bij het opmaken van hun relanceplannen, bij het 
uitwerken van concrete acties voor lokale ondernemers? Wil jij meerwerken aan het 
versterken en professionaliseren van het lokaal economisch beleid? 
Dan is deze vacature iets voor jou!

De volledige functieomschrijving, ons aanbod en de aanwervingsprocedure en deadline 
vind je op www.veneco.be/vacatures.

2 Preventieadviseurs niveau 2

Stafmedewerker lokale economie



PROGRAMMA GASTVROUW FRANCESCA VANTHIELEN 

HR GALA 2020 GAAT ONLINE WEGENS COVID-19!

16:00-17:30 
THE DAY AFTER CORONA 
AMS, HRPro.be en het VBO brengen de resultaten 
van een grootschalig onderzoek bij bedrijfsleiders en 
HR-professionals rond “Impact van de Coronacrisis 
op het menselijk kapitaal in organisaties”.
AMS analyseert hoe deze resultaten zich verhouden 
ten opzichte van recent onderzoek rond Skills of the 
Future en of Corona hier voor een versnelling heeft 
gezorgd.

17:30-18:00
BEKENDMAKING HR AMBASSADEUR 2020
Voorstelling laureaten en bekendmaking van 
de winnaar door onze juryvoorzitter Pieter 
Timmermans. Alle deelnemers ontvangen de dag 
van het event onze Apero-tuned surprise BOX 
aan huis en klinken mee!

12.11.2020
WIE WORDT DE HR-AMBASSADEUR 2020?

Individueel inschrijven kan via:

hrgala.be

Een organisatie van:
Met dank aan onze vertrouwde onthaalpartner en onze 

engagement & recognize coach:

Quality Control Manager
Enthusiastic Quality -people- Manager 
with a passion for food

company info: Cosucra is a Belgian family business founded
in 1852 and active in the production of natural & healthy 
ingredients for the food industry. The focus is on extracting 
fi bre and protein from peas and inulin from chicory. Cosucra is 
recognised across the globe for its innovative and high-quality
ingredients produced with respect for the environment. 
Through a specialised sales network, the company off ers 
solutions for healthy foods in more than 50 countries. To 
secure further growth, we are searching for a (m/f)

position: • As Quality Control Manager you are responsible for 
coordinating and organising the three laboratories (Chicory, Pea 
and Microbiology). You organise & support the team and think 
strategically about further optimisation by introducing new pro-
cesses • You communicate proactively and stimulate colleagues so 
that the quality agreements are applied and respected in order to 
guarantee constant product quality • You are the driving force be-
hind the preparation of internal and external audits, compliance 
with the standards imposed by legislation and the requested 
specifi cations of Cosucra’s external and internal customers • In 
addition, you manage the entire QC Service budget • You manage 
a team of 16 people and act as a coach in their further develop-
ment. You report to the Quality & R&D Director.
profi le: • You have a Master’s degree and several years of ex-
perience in a similar position within the food sector • You are 
strong in analysis and problem defi nition, you have a healthy 
dose of assertiveness and persuasiveness and you have a pro-

active solution-oriented approach. As a team player, you facili-
tate the interactions within the lab and towards other depart-
ments • You know how to inspire and motivate others. You 
aim to set things in motion, structure them, coordinate them 
and steer them in the right direction • You are an enthusiastic 
communicator fl uent in both English & French.
off er: • A role with a wide responsibility, where you can realise
your full potential and be part of an organisation in the 
healthy food sector • Personal growth & career opportunities 
within this very fast-growing, dynamic and international com-
pany • A competitive salary package with extra-legal benefi ts.

Interested? Surf to jobs.hudsonsolutions.com and apply 
online. Your response will be dealt with promptly and 
confi dentially. Questions? Contact Johannes Coulembier 
at +32 9 242 54 56.
This recruitment takes place in an exclusive contract with
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vzw Werken Glorieux, met 1.200 medewerkers 
de grootste werkgever van Ronse, is actief in de 
sectoren gezondheidszorg, ouderenzorg en 
kind- en jeugdzorg. Ondersteund door een 
multidisciplinaire aanpak, biedt Werken Glorieux 
kwalitatief hoogstaande zorg aan alle leeftijden. 

BIJKOMENDE INFORMATIE: CONTACTEER  DHR. RONNY MOREELS,
HUIDIG DIRECTEUR CARNOK, T 055 23 34 41.
SOLLICITEREN: SURF NAAR WWW.HRGLORIEUX.BE OF CONTACTEER
LINDE VERHULST, HR-OFFICER, T 055 23 36 04

Vzw Werken Glorieux | az Glorieux
Glorieuxlaan 55, B-9600 Ronse
T 055 23 30 11 | F 055 23 30 22

GROOTSTE 
WERKGEVER
VAN RONSE 

ZOEKT
TALENT M/V

Directeur
  CAR NOK

WIJ ZIJN MOMENTEEL 
OP ZOEK NAAR:

Zin om ons team
te versterken?

Het OCMW van Ganshoren zoekt 

een statutair financieel directeur
Functie : 
U geeft leiding en budgettaire raad aan de financiële 
dienst en bent verantwoordelijk voor de planning, 
organisatie, opvolging en coördinatie van de 
financiële activiteiten van de diensten van het OCMW. 

De voornaamste taken van de financieel directeur 
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 26 oktober 2020, per 
aangetekend schrijven ter attentie van de Voorzitster, 
Mevrouw Chantal De Saeger, Hervormingslaan 
63 te 1083 Ganshoren (datum van poststempel of 
e-sollicitatie telt).

Vereiste bijlagen : motivatiebrief, CV, kopie ID, kopie 
van je diploma(‘s) en uittreksel strafregister en 
eventuele taalbrevetten (SELOR).

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



8 oktober 2020

Schrijf je nu gratis in 
op jobfairbrussels.be

Scan me en ontvang 
je gratis toegangsticket

DEZE BEDRIJVEN VERWACHTEN JE!

VIRTUEEL JOB-EVENT

13:00 - 19:00



Word jij het 
nieuwe gezicht 
van Securitas?

Ontdek onze 
vacatures op 

jobs.securitas.be

Zin in een job die
wat teweegbrengt?
Elk krediet waar wij onze schouders 
onder zetten, overwint een obstakel 
of opent een deur. We vinden het 
belangrijk om goed voor ogen te 
houden dat we elke dag bezig zijn 
met echte vragen van echte mensen. 

Want net die betrokkenheid maakt 
het mogelijk om telkens opnieuw 
correcte beslissingen te nemen, met 
positieve gevolgen voor onze klanten. 
Beslissingen waar we gerust trots op 
mogen zijn.

    alphacredit.be/jobsBenieuwd?
Ontdek onze vacatures:

We zijn op zoek naar mensen met talent in erg 
uiteenlopende domeinen en disciplines. Want we geloven 
dat een divers team belangrijk is om goed in te spelen op de 
uiteenlopende vragen van onze klanten. Ga jij aan de slag als 
onze Team Leader Operations, Opleider & Coach After Sales 
of Medewerker Klantendienst?

 DE GEWESTELIJKE 
OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

WERFT MEDEWERKERS AAN

Wij bieden onze talenten ... 
• Tal van kansen om bij te leren en te groeien
• Een aangenaam werkkader, gericht op welzijn
•  Een modern en ideaal gelegen nieuw gebouw  

(Iris Tower)
•  Financiële voordelen die je op onze website kunt ont-

dekken 
•  We moedigen ook solidair en burgerlijk gedrag aan 

(actieve vervoerswijzen, sociaal werk, duurzaamheid-
sacties)

Je maakt je graag nuttig, ten dienste 
van de Brusselaars staan motiveert je 

en deelnemen aan grootschalige 
projecten stimuleert je … 

ONLINE JOBFAIR
KOM ONS OP 08.10 ONTMOETEN OP:

www.jobfairbrussels.be 

AL ONZE VACATURES VIND JE OP:
www.overheidsdienst.brussels/jobs

  
Krijg jij loonsverhoging
bij promotie?
De coronacrisis heeft ook zijn invloed op de 
salarisverhoging bij promoties. Slechts een minderheid 
krijgt bij zo’n promotie een hoger loon.

Dat staat in een recente studie van 
gespecialiseerd rekruteringsbureau
Robert Half. Daaruit blijkt dat driekwart 
van de managers één of meerdere 
medewerkers een promotie aanbood
tijdens de coronapandemie. 
Opvallend is dat in totaal daarvan 
meer dan de helft geen salarisverho-
ging kreeg. Zo ontving slechts één op 
vijf (21 procent) extra centen bij een 
promotie. 23 procent werd gepromo-
veerd zonder opslag, maar heeft wel 
zicht op een beter loonbriefje in de
komende twaalf maanden.

ONVOORSPELBAAR
Eén derde van de
respondenten had 
een promotie zonder 
directe of uitgestel-
de salarisverho-
ging. 18 procent van 
de bedrijven wacht 
tot na de coronacrisis 
met het uitdelen 
van promoties.

Joël Poilvache, director bij Robert Half, 
ziet de coronaperiode als verklaring. 
“De afgelopen maanden waren heel 
onvoorspelbaar. Bedrijven hadden 
geen vergelijkingspunt voor wat ko-
men zou. Dit zorgt ervoor dat veel be-
drijfsleiders aarzelen met loonsverho-
gingen en promoties”, stelt Poilvache.
Toch is het belangrijk, zo benadrukt 
hij, om talent aan boord te houden en 
salaris speelt hierbij een gedeeltelij-
ke rol. Poilvache verwijst hierbij naar 
eerder onderzoek naar motivatie en 
geluk, waaruit blijkt dat Belgische 
werknemers niet alleen door loon 

gemotiveerd worden. Werkmo-
tivatie komt ook door een ge-
voel van waardering en eer-
lijkheid, interessant en zinvol 
werk en positieve relaties op 
de werkvloer. “Met enkel en al-
leen een aantrekkelijk salaris 

kan het verschil niet meer 
worden gemaakt. Werkne-
mers kijken naar het volle-
dige pakket.”  (WiVi)



VOUS D’ABORD

VOUS D’ABORD

VOO wants you

www.voo.be I www.jobs.voo.be I 

 www.linkedin.com/company/voo/jobs/

#mobiel

VOO is een telecombedrijf in Wallonië en Brussel, dat televisie, 

internet en vaste en mobiele telefoondiensten aanbiedt. 

VOO heeft het meest efficiënte en meest aantrekkelijke 
aanbod in de markt.  
Om toekomstige uitdagingen aan te gaan is VOO constant op 

zoek naar nieuwe talenten die onze teams op verschillende 

plekken willen komen versterken (Brussel, Luik, Strépy,...).

Wij zoeken op dit moment diverse profielen, zoals experts 

in de digitale wereld, telecom-ingenieurs (Field Technician & 

Coordinator), specialisten klantenervaring, business analisten…

 #digitaal

#telecom

Werken voor alle Brusselaars,  
dat boost mijn energie!

Meer info over onze jobs vind je  
op www.sibelga.be/jobs

2020

VIND DE JOB VAN JE DROMEN OP DE

JOBBEURS BRUSSEL
talentum.jobs - 8 OKTOBER 2020



Afspraak op 8 oktober op de
Job Fair Brussels

(Online jobbeurs)

8 oktober op de

Wil je een andere weg inslaan en je carrière zin geven?
Zin om het Brussels Gewest dag in, dag uit veiliger
te maken?

Mijn beroep, daar ben ik fier op

Het Oriëntatiecentrum voor Rekrutering (OR) is er om je te 
informeren, te adviseren, en te helpen bij de voorbereiding van 
de selectieproeven voor de toegang tot bepaalde beroepen 
in de veiligheids-, preventie- en hulpdienstensector in het 
Brussels gewest.

Meer informatie en/of een adviseur ontmoeten?
brusafe.brussels/or

« Er liggen mooie 
opportuniteiten voor 
jou klaar bij de politie, 
de brandweer of de 
andere werkgevers 
van de veiligheid-, 

preventie- en 
hulpdienstsector in 

Brussel! »

Boeiende projecten, permanente opleiding, loopbaankansen én een aantrekkelijk loon!

Geïnteresseerd? Breng ons op 8 oktober een virtueel bezoekje op de Virtueel Job Fair Brussels!

Zin om mee te werken aan de mobiliteit van de toekomst? 

Meer dan 9.500 medewerkers wensen niet liever dan jouw collega te worden!

jobs.mivb.be

Jobkeuze genoeg, voor ieder wat wils!Jobkeuze genoeg, voor ieder wat wils!



Ons team staat als een huis! 
Elke dag staan 20 
gespecialiseerde vakmannen 
paraat om onze kwaliteit te 
verzekeren. Verplaetsen is een 
groeiend en dynamisch 
familiebedrijf uit Herent, met 
een hecht team dat knowhow, 
professionaliteit én 
aangename werksfeer hoog in 
het vaandel draagt.

Om ons team te versterken 
verwelkomen wij graag nieuwe 
collega’s!

Waar kan je op rekenen?
• Een aangename werksfeer in een groeiend en dynamisch familiebedrijf.
• Ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling.
• Boeiende projecten en afwisseling.

• Mogelijkheid tot opleiding/bijscholing om up-to-date te blijven!
• Een job met veel verantwoordelijkheden met een bijhorend aantrekkelijk 

loon én extralegale voordelen.

Ben je overtuigd?

Solliciteer dan via jobs@verplaetsen.be!

JUNIOR CALCULATOR 
HVAC EN SANITAIR
Hoe ziet je dag eruit?
• Voorbereiding en uitwerking 

prijsaanvragen en technische dossiers.
• Administratieve ondersteuning bij 

opmaak offertes en uitvoerings- en 
as-built dossiers.

Wat heb je in je mars?
• Opleiding met technische achtergrond (of 

gelijkwaardig door ervaring).
• Uitgesproken interesse in HVAC- en 

sanitaire technieken.
• Sterk technisch en ruimtelijk inzicht, 

zelfstandig en organisatorisch.
• Je neemt zelf initiatief, werkt vlot in team 

en communiceert helder.

TECHNIEKER HVAC 
EN SANITAIR
Hoe ziet je dag eruit?
• Uitvoeren preventieve onderhouden, 

herstellingen bij storingen of defecten.
• Analyseren, correct adviseren, problemen 

oplossen en interventierapporten 
opmaken.

Wat heb je in je mars?
• A2 diploma elektromechanica/

elektriciteit of gelijkwaardig door 
ervaring

• G1/G2 en een CEDICOL-attest.
• Je werkt met zorg en nauwkeurig, bent 

klantvriendelijk en stressbestendig.
• Je bent leergierig en hebt interesse in 

nieuwe sturingstechnieken. 

MONTEUR / 
KOELTECHNIEKER
Hoe ziet je dag eruit?
• Monteren van airco- en ventilatie-

installaties.
• Elektrische aansluiting van de 

installaties.

Wat heb je in je mars?
• A2 diploma elektromechanica/

elektriciteit of gelijkwaardig door 
ervaring.

• Koeltechnische certificatie, VCA-attest is 
een pluspunt.

• Je werkt met zorg en nauwkeurig, bent 
klantvriendelijk en stressbestendig.

MONTEUR HVAC 
EN SANITAIR
Hoe ziet je dag eruit?
• Installeren van centrale verwarming en 

sanitair.
• Zowel grotere nieuwbouw- en 

renovatieprojecten, alsook kleinere 
installaties bij particulieren en kmo’s.

Wat heb je in je mars?
• Technisch diploma sanitaire installaties, 

centrale verwarming  (ervaring vereist).
• VCA-attest is een pluspunt.
• Je werkt met zorg en nauwkeurig, bent 

klantvriendelijk en stressbestendig.
• Je bent leergierig en hebt interesse in 

nieuwe installatietechnieken.

MAGAZIJNIER

Hoe ziet je dag eruit?
• Beheren van het magazijn, organisatie en 

voorraadbeheer.
• Voorbereidingen doen voor de 

montageploegen.

Wat heb je in je mars?
• Grondige kennis van technische 

materialen in HVAC-sector, sanitair en 
elektriciteit.

• Vlot met pc-toepassingen. 
• Gestructureerd, ordelijk en systematisch.
• Je werkt zelfstandig, snel en toch 

nauwkeurig.

WIJGMAALSESTEENWEG 32 - 3020 HERENT

016/31.70.10

VERPLAETSEN.BE

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

experts in personeelsscreening

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

Opkomende job: hartcoherentiecoach
Ademen is het nieuwe bewegen. Althans qua focus in het domein van well being. Het beroep van hartcoherentiecoach én
het succes van het boek ‘Blijven Ademen’ van Katrien Geeraerts en Louis Van Nieuland bevestigen deze trend.

In buurlanden als Nederland zijn er al honder-
den getrainde hartcoherentiecoaches. In Duits-
land vind je ze terug in kuuroorden en zieken-
huizen. In het Verenigd Koninkrijk zijn er onder 
meer bedrijfstrainingen rond. 
Maar in België is hartcoherentie niet zo be-
kend. “Jammer, want hartcoherentie is een 
wetenschappelijk gefundeerd en efficiënt mid-
del dat helemaal niet veel tijd kost”, opperen 
Katrien Geeraerts en Louis Van Nieuland in hun 
boek ‘Blijven Ademen’ dat intussen al aan zijn 
achtste herdruk toe is en ook al een Franse 
versie heeft. Louis  Van Nieuland geeft zelf 
opleidingen aan professionals rond dit thema. 

Hij richtte recent Nerva op, een platform voor 
hartcoherentiecoaches in Vlaanderen.

STRESS
In ‘Blijven Ademen’ doen de auteurs onder 
meer de complexe werking van chronische 
stress uit de doeken. Vaak wordt daarbij voor-
al gefixeerd op de lichamelijke klachten. Maar 
het leren ontspannen en onder controle krij-
gen van je lichaam en geest is zeer belangrijk. 
Hartcoherentie heeft op deze lichamelijke pro-
blematiek een grote impact, benadrukken ze. 
“Ademhaling is de enige functie van het auto-
nome zenuwstelsel die je kan beïnvloeden met 
je wil. Het is de sleutel om je hartritme in balans 

te brengen”, zo klinkt het. Maar ook hart, hor-
monen en emoties én beweging en voeding, 
komen bij dit alles – en ook in hun boek – aan 
bod.
Zo’n hartcoherentiecoach leert je alvast op 
een specifieke manier te ademen via oefenin-
gen, zodat je zenuwstelsel in balans komt. Zo 
zal zo’n coach je meten met behulp van een 
biofeedbacksysteem, want hartcoherentie is 
meetbaar. “Ook in België vragen organisaties 
steeds meer naar hartcoherentietrainingen. 
Ook omdat de methode, zowel preventief als 
curatief, kan worden ingezet in het kader van 
hyperventilatie, stress en burn-out.”

Blijven Ademen,
hartcoherentie als antwoord op burn-out,
hyperventilatie en stress 
Katrien Geeraerts, Louis Van Nieuland,  
Uitgeverij M-Books, 159 blz.



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.

Voor de afdeling Ruimte, die de diensten Omgeving, Openbare  
werken, Mobiliteit, Gebouwen en Loods omvat, zoeken wij:

Deskundige Ruimtelijke ordening
Je werkt voornamelijk aan omgevingsdossiers • Voltijds • Bachelor •  
B1-B3.

Voor de afdeling Mens, die de diensten sociale zaken, woonzorgsite, 
welzijnsbeleid en kinderdagverblijf omvat, zoeken wij:

Deskundige animatie WZC
Je zorgt voor een animatieve werking en organisatie vrijwilligers •  
Halftijds • Bachelor • B1-B3.

Deskundige psychologie WZS
Je zorgt voor een ondersteuning op psychologisch vlak in de ouderen-
zorg • Halftijds • Bachelor psychologie • B1-B3.

Ruim pakket aan extralegale voordelen! De richting van je studie en je  
even tuele ervaringen kunnen een meerwaarde zijn, maar we kijken veel 
meer naar je leergierigheid, motivatie en interesse! Opleidingen worden 
sowieso voorzien.

Interesse: Stuur jouw cv + brief ten laatste op 20 oktober 2020:
• per mail naar hoeilaart@ascento.be
• online via https://ascento.be/nl/vacatures
• per afgifte aan of per post naar Ascento, t.a.v. dhr. Wouter Gillis,  

Ikaroslaan 4, 1930 Zaventem 

Meer weten over het loon, bijkomende voordelen en aanwervingsvoor-
waarden: https://www.hoeilaart.be/vacatures-bij-gemeente-en-ocmw.

Lokaal Bestuur Hoeilaart  
zoekt nieuwe medewerkers. 

Vlaams-Brabants steunpunt e-government

vera.be/vacatures

Gezocht: 2 projectcoördinatoren 
digitale transformatie bij VERA

Geloof je in het belang van digitale groei en vooruitgang voor de lokale 
overheden? Krijg jij energie van samenwerken, processen optimaliseren en 
innovaties faciliteren? Dan bieden wij jou een uitdagende job waarin je de 
digitale toekomst van de lokale besturen in Vlaams-Brabant mee kleurt. 

Als projectcoördinator word je immers strategische partner voor besturen 
in hun dienstverlening naar inwoners, bezoekers en bedrijven.

‘Wij’ zijn VERA, een autonoom provinciebedrijf dat de gemeenten, OCMW's, 
politie- en brandweerzones en publieke organisaties in heel Vlaams-

Brabant ondersteunt bij ICT, digitalisering en e-government. Wij spelen 
ook een voortrekkersrol in de uitbouw van Vlaams-Brabant tot een slimme 

regio en zijn gevestigd in de mooie Remytoren in Wijgmaal.

Interesse? Fijn! Surf dan snel naar www.vera.be/vacatures. 
Solliciteren kan nog t.e.m. dinsdag 27 oktober 2020. www.deputter.co / jobs

DISPATCHER
met ervaring in nationale / internationale transportplanning!

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

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

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

AANBOD
 • Een interessante functie 

met de nodige uitdaging 
en afwisseling in een 
aangename organisatie

 • Een representatief loon 
volgens ervaring en 
competenties

PROFIEL
 • U genoot een hogere opleiding of bent 

gelijkwaardig door ervaring
 • U kan relevante werkervaring voorleggen 

in nationale transportplanning
 • Een geboren organisator met sterk 

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

ingesteld
 • Tweetalig Nederlands / Frans, elke andere 

taal is een pluspunt
 • Met MS Office bent u vertrouwd

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 

Projectmanager ruimtelijke planning  
Master • niveau A, onbepaalde duur, 100%

Projectmanager mobiliteit
Master met ervaring • niveau A, onbepaalde duur, 100%

Handhaver milieu & ruimtelijke ordening  
Master met ervaring • niveau A, onbepaalde duur, 100%

Interesse?
Stuur je cv met motivatiebrief naar HR@interwaas.be. Hoe Interwaas omgaat met je 
persoonsgegevens kan je nalezen op https://interwaas.be/privacy. Interwaas vindt je 
kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

Alle functies zijn terug te vinden op www.thefuturealliance.com. Deze rekrutering 
verloopt in exclusiviteit met The Future Alliance gecertificeerd door Federgon. 

Goesting in het Waasland? Wij ook!
Interwaas is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van het 
Waasland. Het helpt de tien Wase steden en gemeenten een daadkrachtig(er) beleid te 
voeren op vlak van bestuur, ruimte, mobiliteit, samenleven, wonen, economie, leefmilieu, 
energie en cultuur. Interwaas behartigt ook de gemeenschappelijke belangen van de regio. In 
het kader van de dienstverlening aan de Wase gemeenten is Interwaas op zoek naar (m/v/o):



VERANTWOORDELIJKE NAVERKOOP(Ref. 2020/1995)
Van de eigen vestigingen, de verdelers en lokale agenten

OPERATIONEEL MANAGER TURNHOUT(Ref. 2020/1994)
Businessmentor in een complexe omgeving van KPI’s, acties en opvolging

Ben je gepassioneerd om een professionele en snelgroeiende organisatie mee te sturen? 
Voor de volledige functieomschrijving en een snelle behandeling van je kandidatuur 
reageer je via www.auli.be

De Renault Kenis-organisatie heeft nog heel wat groeimogelijkheden. Om deze te helpen realiseren 
zoeken we een:

Renault  Kenis zoekt ook nog een  Coördinator Service, Werkplaats en Magazijn  voor in 
Turnhout. Hiervoor reageer je via www.groepkenis.be/vacatures 

Je bent verantwoordelijk voor het implementeren en bewaken van alle aftersalesbedrijfsprocessen volgens 
het Renault-concept. De � nanciële en operationele resultaten volg je nauwgezet op.

Jouw focus ligt op de customer journey en de klantenbinding. Je zorgt voor een ef� ciënte en effectieve 
organisatie van de operaties en een verdere commerciële uitbouw.

Renault Kenis nv werd opgericht in 1963. Door de enorme expansie 
beschikt het familiebedrijf over 4 strategische vestigingen: Turnhout, 
Geel, Herentals en Antwerpen. Renault Kenis nv heeft ook een 
pivotfunctie voor de ruimere regio (9 verdelers en 8 lokale agenten). 
Met een team van competente medewerkers worden jaarlijks 
ongeveer 8.500 wagens verkocht (nieuw en tweedehands) en 
worden er 23.000 servicebeurten en herstellingen uitgevoerd. De 
focus ligt op het aanreiken van een totale mobiliteitsoplossing. De 
organisatie groeit steeds verder. Hun kernwaarden zijn het familiale 
karakter, customer centricity, pragmatisch ondernemerschap, 
kwaliteit, alertheid voor zakelijke opportuniteiten en innovatie. Het 
feit dat ze toonaangevende digitale oplossingen uitwerkten tijdens 
de huidige crisisperiode bewijst dit nogmaals.

Zorggroep Orion koestert de ambitie om 
 kwalitatieve integrale en geïntegreerde zorg 
te ontwikkelen in de regio. In alles wat we 
doen staat mensgerichte zorg centraal.

Zorggroep Orion omvat woonzorgcentrum 
De Wending, woonzorgcentrum De Vliet, 
de Groep van Assistentiewoningen 1 en 2, 
lokaal dienstencentrum Albert Van Dyck, 
lokaal dienstencentrum De Schoor en ont-
moetingscentrum De Meerloop. Ruim 180 
medewerkers en 240 vrijwilligers zetten zich 
samen in om integrale, kwalitatieve en mens-
gerichte zorg- en dienstverlening te bieden.

Momenteel zijn we op zoek naar een

Stafmedewerker 
financiën - Boekhouder 
(m/v/x) 

Je functie • Je staat in voor de boekhouding en het volledige financiële beheer 
van de zorggroep. Je volgt de inkomsten van de zorggroep op (opmaak facturen, 
registratie betalingen, aanmaningen ...). Je staat in voor een correct en modern 
aankoopbeleid. Je geeft leiding over 2 medewerker(s) om deze resultaten te 
realiseren. Je rapporteert periodiek aan het management over de domeinen 
waarvoor je verantwoordelijk bent. Je ondersteunt de algemeen directeur en de 
leden van het directieteam bij de opmaak en opvolging van hun budgetten en 
financiële meerjarenplannen. Samen met de leden van het Directieteam zoek je 
continu naar het optimaliseren van inkomsten en uitgaven, het vereenvoudigen 
van werking en organisatie, en het realiseren van de doelstellingen van zorggroep 
Orion. Op termijn word je een expert in de financiering woonzorgcentra, en bouw 
je een stevige kennis inzake overheidsopdrachten uit. 

Je profi el • Je hebt een grondige kennis van boekhouding, btw-wetgeving en 
financieel beheer. Je bent ervaren in het opstellen van budgetten, financiële 
analyses en rapporten. Je hebt een masterdiploma en minimum twee jaar relevante 
beroepservaring, óf je opgebouwde beroepservaring, kennis en expertise maken 
dat diploma aantoonbaar overbodig.

Interesse?
Solliciteer uiterlijk op 11 oktober 2020 via https://jobs.turnhout.be. Hier vind je 
het volledige vacaturebericht terug. Voor info over de inhoud van de rol kan je 
contact opnemen met Bart Michielsen (algemeen directeur) via 0474 34 74 14 of 
bart.michielsen@zorggroep-orion.be.
Surf voor meer informatie naar www.zorggroep-orion.be.

CONCIËRGE VOOR PRIVÉ DOMEIN 
ANTWERPEN NOORD

Confidentieel. Onze cliënt heeft een vacature voor een:  
Conciërge koppel of alleenstaande man/vrouw

Functie:
-  Onderhoud van de privévertrekken 

en de gastenkamers
-  Ontvangen van eventuele bezoekers
-  Huishoudelijke taken zoals o.a.  

wassen en strijken
-  Assisteren tuinonderhoud, gazons 

machinaal
- Onderhoud zwembadinstallaties
-  Coördineren periodiek technisch 

onderhoud door derden installateurs
-  Chauffeurstaken en beheer van het 

wagenpark
- Uitvoeren van boodschappen

Profiel:
-  Een uiterst discrete en  

dienstverlenende werkhouding
-  Enige technische kennis of  

vaardigheden
-  Zelfstandig en flexibel kunnen  

werken

-  Ervaring in een gelijkaardige functie 
is een voordeel

-  Vlot Nederlands of Engels of Duits 
kunnen spreken

- In bezit van Rijbewijs B

Aanbod:
-  Een afwisselende, voltijdse functie 

met een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde duur in een prachtige en 
aangename omgeving

- Een uitstekende remuneratie
-  Dienstauto ter beschikking, ook voor 

privégebruik
-  Wonen in een mooie vrijstaande 

conciërgewoning op een bewaakt 
domein

Sollicitaties:
-   sollicitaties met motivatiebrief en CV 

met pasfoto richten aan email:  
info@bmlagarenne.be

werft aan

Mechelsesteenweg 388
2500 Lier 

T 015 30 67 83

Bij interesse kan u een CV 
doorsturen naar :

directie@janssens-alusystems.be

Aluminium schrijnwerker
voor binnendienst

ONS AANBOD:
U werkt in een bloeiende familieonderneming 
Vaste voltijdse job onder paritair comité 111 (metaal)    
Competitief loon

PROFIEL:
Je bent gemotiveerd, verzorgd en beleefd |
technische opleiding (min. TSO3) of gelijkwaardig | 
ervaring als  schrijnwerker in aluminium ramen en 
deuren | technisch inzicht en kennis plan lezen   |  
talenkennis: Nederlands (goed) |
kennis van CNC-programma’s en - machines is 
zeker een plusplunt

FUNCTIE:
Zagen en bewerken van aluminium profi elen |
verpakken profi elen |  
persen en afwerken van aluminium ramen en deuren |
assemblage van raamgehelen |  polyvalent inzetbaar

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



Ontdek ter gelegenheid van 
Openbedrijvendag 2020 virtueel ons nieuwe 

waterproductiecentrum in Oostende waar 
brak water gefi lterd wordt tot drinkwater

2.016 nieuwe 
huisaansluitingen

FARYS | TMVW is een overheidsorganisatie met een brede dienstver-
lening. We leveren drinkwater en industrieel water, saneren afvalwater, 
(ver)bouwen en beheren publieke sport- en recreatievoorzieningen en 
stellen onze aankoopexpertise ter beschikking.

We hebben dan ook een grote variatie aan jobs en zijn 
steeds op zoek naar nieuwe medewerkers. Momenteel 
zijn we onder andere op zoek naar een: 
» adjunct-werkleider
» preventieadviseur niveau 1
» architect projectleider bedrijfsgebouwen
» buizenfi tter
» tekenaar
» elektrotechnicus ...

Check regelmatig 
onze vacatures via 
jobs.farys.be

703 km 
toevoerleiding 

11.796 km 
distributieleiding

83 andere
sportaccommodaties

in beheer

25 zwembaden
in beheer

Bediende facturatie (ref. 9094)

Het team van Lely breidt uit!

Service manager (ref. 9090)

Bediende planning (ref. 9100)

Service techniekers (ref. 9088)

(Regio Antwerpen/Limburg)

Solliciteer via: kim@aanwervingshuis.be of bel 09/310.83.39
Deze functies worden exclusief behandeld door Aanwervingshuis. 

Zin om te werken voor deze sterk groeiende en dynamische familiale 
onderneming die wereldwijd actief is?

De volledige vacatures zijn terug te vinden op:
www.aanwervingshuis.be

Lely Center Vlaanderen, regio Aalter (www.lely.com/vlaanderen) is actief in 
de agrisector met als doel het leven van veehouders aangenamer te maken 
dankzij innovatieve oplossingen en gerichte services. Zij bieden oplossingen 
voor het automatisch melken en advies voor het slim inrichten van het 
melkveebedrijf aan de hand van managementsystemen. Hierbij combineren 
zij hun visie met de wensen en keuzes van hun klanten.

De kernwaarden van Lely zijn:
Innovatie, passie, vooruitgang, respect en eerlijkheid 
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Wij actief in de sectoren

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

De snelste weg  
naar een job in  

de publieke
of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op 
WWW.POOLSTOK.BE



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

 Interesse in deze job?
Stuur jouw sollicitatiebrief met cv vóór 23 oktober 2020 naar College van 
Burgemeester en Schepenen, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken of via mail naar 
personeelsdienst@lanaken.be.
Geldige kandidaten worden uitgenodigd voor selectieproeven.
Meer info? Mail naar personeelsdienst@lanaken.be of bel 089/730 746. 

Technisch assistent ‘elektro-sanitair’                                          
•  voltijds  • onbepaalde duur  • niveau D1/D3

Functie: • Je werkt op onze gemeentelijke Technische Diensten en bent 
verantwoordelijk voor de uitvoering van technische taken omtrent elektriciteit, 
elektronica en sanitair in gebouwen van de gemeente, het AGB en het OCMW. • Je 
zorgt dat je over het nodige materiaal beschikt om de opgegeven taken behoorlijk 
uit te voeren. • Indien gevraagd, zorg je voor de begeleiding of de uitvoering van 
technische controles of keuringen van elektriciteitsinstallaties. • In opdracht van 
het diensthoofd doe je ook taken ter ondersteuning van andere collega’s van de 
Technische Diensten. • Je rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd patrimonium.

Profiel:  • Een diploma hoger secundair onderwijs is niet nodig, maar je beschikt wél 
over een degelijke kennis van elektriciteit en elektronica. Je hebt bij voorkeur al enkele 
jaren ervaring. • Je hebt een basiskennis inzake sanitair. Ervaring met verwarming is 
een pluspunt. • Je kan zelfstandig, maar ook in team werken. • Je kan jouw taken goed 
plannen en werkt nauwkeurig, maar efficiënt. • Je kan creatief oplossingen uitwerken 
en hebt een grote verantwoordelijkheidszin.

Aanbod: • Een aanstelling met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor 
38u/week. • Een verloning volgens barema (min. €1.891 - max. €2.944 voltijds 
bruto), aangevuld met maaltijdcheques en een gratis hospitalisatieverzekering. • Een 
afwisselende job met veel sociale contacten en opleidingsmogelijkheden.

Wij zijn op zoek naar een

Teamcoördinator Sociale Zaken
B4-B5 | statutair | voltijdse betrekking (38u op weekbasis)

Samen met je team sta je garant voor een correcte en vlotte service met een
 tevreden klant als resultaat. Je versterkt je team op vlak van kennis en 

methodische vaardigheden. Je signaleert noden van de burger aan het beleid en denkt 
mee na over mogelijke oplossingen. Je hebt een visie op verschillende levensdomeinen, 

je ziet tendensen en je kan hier tijdig en gepast op reageren. Je waakt erover dat alle 
Truienaren de kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg krijgen die ze verdienen.

Ben jij de geknipte persoon?
• Je hebt een bachelor diploma en 4 jaar leidinggevende ervaring.
• Als constructieve coach haal jij het beste in je team naar boven.

• Je bent een echte netwerker en kan de dienstverlening flexibel afstemmen op de
   maatschappelijke tendensen.

• Je kan de behoeftes van cliënten vertalen naar beleidsvoorstellen.

Hoe jouw toekomstige functie eruit ziet, 
waaraan je moet voldoen, wat we je hiervoor 

te bieden hebben en hoe je kan solliciteren,
lees je op www.sint-truiden.be/vacatures.

Gopa is een gevestigde waarde in maatwerk en interieurschrijnwerk zoals keukens, badkamers,  
dressings en haarden. We bestaan meer dan 50 jaar en zijn een dynamisch bedrijf met een onuitdoofbare  

passie die eigen is aan ons familiebedrijf. 
In het atelier worden onze producten met de grootste zorg en kwaliteit voorbereid. Bij Gopa gaan wij geen 

enkele uitdaging uit de weg. Elk project is uniek zoals onze werknemers ook uniek zijn.

Wegens groei zijn wij op zoek naar
plaatsers/schrijnwerkers en een technisch tekenaar 

die op zoek zijn naar een langdurige betrekking.

Ben jij de geschikte kandidaat? Aarzel niet en mail ons jouw Cv door naar info@gopa.be met vermelding 
sollicitatie technisch tekenaar/ plaatsers of neem telefonisch contact 089 860 150 

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/

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



ADVISEUR CORPORATE RELATIONS
• Als adviseur Corporate Relations ben je de vertrouwenspersoon van de woordvoerder en de directie.  
• Je bent de contactpersoon voor de beleidspers en verzorgt de uitwerking van de beleidscommunicatie. 
• Je detecteert CR-opportuniteiten en behartigt de communicatie terzake. 
• Je vergaart info bij de diverse diensten teneinde goed gefundeerde persteksten op te stellen aangaande de organisatie, het beleid, nieuwe realisaties, 
 of de marktanalyses die werden verricht. Hiervoor onderhoud je continu en intensief contact met de lokale en nationale perscontacten van de organisatie.  
• Je schrijft persteksten en speeches, je organiseert persconferenties en interviews. 
• Je bent verantwoordelijk voor de presentaties op colloquia en congressen door de directie.
• Je adviseert het beleid m.b.t. eenduidige beleidscommunicatie en de huisstijl.

PROFIEL:
• Je bent in het bezit van een masterdiploma (of gelijkwaardig door ervaring) en hebt minimaal 5 jaar ervaring in een complexe omgeving 
 bij een organisatie in een bestuurlijk krachtenveld.
• Kennis van de vrijetijdseconomie en openbaar bestuur zijn een pluspunt.
• Je bent flexibel en houdt rekening met flexibele arbeidsuren (incl. weekend). 
• Je bent netwerkvaardig en beschikt over het nodige organisatievermogen en overtuigingskracht.  
• Je bent vlot ter pen en hebt de nodige kennis betreffende social media.

Toerisme Limburg biedt je een dynamische werkomgeving, een competitief loon, aangevuld met extralegale voordelen zoals 
maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering. 

GEÏNTERESSEERD?  
Stuur jouw uitgebreide motivatiebrief en CV voor 1 november 2020 aan natascha.klaps@limburg.be of naar 
Toerisme Limburg vzw, t.a.v. Natascha Klaps, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt

Toerisme Limburg vzw is een marketingorganisatie die instaat voor de ondersteuning van het toerisme in Limburg. 
Een enthousiast team werkt samen met de Limburgse steden, gemeenten en ondernemers uit de vrijetijdseconomie 
om Limburg als een kwaliteitsvol, attractief en duurzaam toeristisch product te ontwikkelen en te promoten.

WIJ ZOEKEN VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING:

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Eline Staelens op 089 30 55 14 of 0475 23 50 15 tijdens de kantooruren
en op werkdagen tussen 19 en 20 u. of op zondag tussen 19 en 21 u.

Process Engineer Production Supervisor 
In het kader van het opzetten van een nieuw ERP-pakket, zoeken 
wij een:

Om een of meer van de 6 afdelingen te leiden, zoeken wij een:

Functie en verantwoordelijkheden Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties Gewenste kwalifi caties

Wat heeft VELDEMAN GROUP u te bieden?

1. Analyseren van de productieflow van grondstof tot afgewerkt 
product en uitzetten van de juiste routing tot en met 
kostprijsberekening

2. Beheren van materiaal- en tariefbestanden voor alle vestigingen 
(B, F, P), aanmaken van artikelnummers conform nieuwe 
productieboom

3. Begeleiden van het proefdraaien van prototype tot 0-serie
4. Constructief samenwerken met 2 andere analisten, productie, Q, 

ICT, R&D, supply chain 

1. Coachen en motiverend aansturen van een team (20 tot 40p), 
dat reeds stappen heeft gezet richting zelfsturende teams

2. Instaan voor het behalen en opvolgen van en het rapporteren 
over de productiviteits- en rendementsdoelstellingen

3. Plannen van de personeelsbezetting (100% make-to-order),  
ook in overleg over de afdelingen heen

4. Toezien op kwaliteit, veiligheid, orde en netheid en opzetten van 
verbeteringsprojecten 

(Handels)ingenieur 
of gelijkwaardig

Min. eerste werkervaring in productie

Ervaring in 
leidinggevende 

functie,
bij voorkeur in 

productiebedrijf

VELDEMAN GROUP is topspecialist in de ontwik-
keling, productie en distributie van hoogwaar-
dige slaapsystemen, die zowel onder de eigen 
merknaam Velda als voor private labels de 
brede vraag naar slaapcomfort beantwoorden. 
Daarnaast produceert VELDEMAN op ambachte-
lijke wijze luxezitmeubelen en worden zelfs 
totale project inrichtingen voor bedrijven en 
hotels aange boden. Met de huidige export naar 
17 landen is het internationale succes van 
VELDEMAN nog niet toe aan een hoogtepunt, 
want ook in het Verre Oosten en China zijn de 
eerste stappen gezet. Duurzaamheid is de rode 
draad in het ondernemerschap van deze groep. 
Niet alleen is het productieproces gebaseerd op 
ecologische en circulaire principes, ook in men-
selijke relaties geldt de duurzaamheidsgedach-
te door het streven naar langetermijnrelaties. 
Dat VELDEMAN terecht ook innovatief genoemd 
wordt, blijkt uit de realisaties van de eigen 
R&D-afdeling, zoals de recente circulaire 
vel_you collectie.

Breed 
salarispakket

Accuraat Helicopter-
view

Besluit-
vaardigMentor

Stress-
bestendig

Critical 
thinking

 Ervaring met 
zelfsturende teams ICT/ERP

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

Toekomstgerichte 
functies met 
verantwoordelijkheid

www.veldeman.com

± 500 werknemers 

Prijzen in innovatie en 
sustainability

± 100 mio omzet

Oudsbergen, sites in 
Frankrijk en Polen

1954

Echt bijdragen 
aan ecologie

Bijzondere 
verlofregeling

Familiale contacten, 
lage drempels

ons aanbod voor beide functies
voltijdse arbeidsovereenkomst/onbepaalde duur, maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen

verloningsbarema’s (bruto/maand)
deskundige groen: B1/B3: 2.509,94-4.229,18
technisch hoofdmedewerker: C4/C5: 2.691,29-4.250,94

bijkomende informatie
e-mail: personeelsdienst@stadtongeren.be  
website: www.tongeren.be/vacatures 

interesse?
Je kandidaat stellen kan dmv een sollicitatieformulier en sollicitatiebrief, 
aangevuld met cv met foto, afschrift diploma en rijbewijs. Het 
sollicitatieformulier, de functiebeschrijving, de formele voorwaarden kun 
je terugvinden en downloaden via 
www.tongeren.be/vacatures 

Te versturen naar (datum poststempel is bepalend):
College van Burgemeester en Schepenen, Maastrichterstraat 10, 3700 
Tongeren of tegen ontvangstbewijs afgegeven bij de personeelsdienst 
van de Stad Tongeren (per e-mail naar 
personeelsdienst@stadtongeren.be wordt ook aanvaard) 
en dit uiterlijk op 20 november 2020.

deskundige groen
(contract onbepaalde duur  – voltijds) + wervingsreserve 2j

jouw uitdaging
Het beheer van het openbaar groen in ruime zin; het opstellen van 
beheersplannen, planningen; het voorstellen van aanplantingen 
(nieuwe en ter vervanging); het uitvoerbaar maken van projecten; het 
aansturen en coachen van medewerkers; …

jouw profiel
Houder van het diploma bachelor
en affiniteit hebben met beheer openbaar groen

technisch hoofdmedewerker groen
(contract onbepaalde duur  – voltijds) + wervingsreserve 2j

jouw uitdaging
Het beheer van het openbaar groen in ruime zin; het opstellen van 
beheersplannen, planningen; het voorstellen van aanplantingen (nieuwe 
en ter vervanging); het uitvoerbaar maken van projecten; het opvolgen 
van externe aannemers bij de uitvoering van groenwerkzaamheden; …

jouw profiel
Houder van het diploma hoger secundair onderwijs 
en affiniteit hebben met beheer openbaar groen

Wij zijn Tongeren 
en zoeken een

De snelste weg  
naar een job in  

de publieke
of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op 
WWW.POOLSTOK.BE



www.halen.be

Het stadsbestuur en OCMW van Halen gaan over tot de aanwerving 
met aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar van:

Deskundige omgevingsambtenaar
Specialisatie milieu
Onbepaalde duur • niveau B1-B3 • statutair • voltijds

Functie: • Je staat in voor de behandeling van het milieuluik van omgevingsaanvragen 
en meldingen. • Binnen je vakgebied ben je het aanspreekpunt voor burgers, bestuur en 
overheden. • Je informeert en adviseert de burger en bedrijven over de vergunbaarheid 
en de voorwaarden voor de exploitatie van hinderlijke inrichtingen. • Je ondersteunt het 
diensthoofd inzake milieu en ruimtelijke ordening. • Je volgt klachten en meldingen inzake 
milieu op en stuurt de uitvoering van het klimaatactieplan van de stad. • Je helpt het milieu- 
en duurzaamheidsbeleid van het lokaal bestuur mee te plannen en uit te werken. • Je staat 
in voor een kwaliteitsvolle uitvoering en dienstverlening.

Profi el: • Je kent de sector en je kan werken met MS Offi ce. • Je bent fl exibel, stressbestendig 
en hebt een grondige kennis van de wetgeving in deze functie. • Je bent een teamplayer.

Administratief medewerker
Begeleider buitenschoolse kinderopvang
Onbepaalde duur • niveau C1-C2 • contractueel • halftijds

Functie: • Je staat in voor het onthaal, de begeleiding en de veilige opvang van kinderen 
die naar het kleuter- en lager onderwijs gaan. • Je wisselt informatie uit met het team, 
de ouders en de bevoegde diensten. • Je werkt voor en na de schooluren en tijdens 
vakantieperiodes.

Profi el: • Je bent een klantvriendelijke, integere en objectieve teamplayer. • Je bent fl exibel 
inzake werkuren. • Je kent de sector en je kan werken met MS Offi ce. 

Administratief medewerker
Vergunningen/handhaving
Onbepaalde duur • niveau C1-C3 • contractueel • wervingsreserve 

Functie: • Je staat in voor de administratieve ondersteuning van de omgevingsambtenaar 
en de uitvoering van de loketfunctie van de dienst ruimtelijke ordening. • Je zorgt voor de 
afhandeling van omgevingsdossiers, je levert stedenbouwkundige inlichtingen af en je 
verwerkt de ontwerpbeslissingen en adviezen voor het college.

Profi el: • Je kent de sector en je kan werken met MS Offi ce. • Je bent klantvriendelijk. • Je 
kan zelfstandig werken.

Maatschappelijk assistent
OCMW
Onbepaalde duur • niveau B1-B3 • contractueel • halftijds 

Functie: • Je verzekert het recht op maatschappelijke dienstverlening om mensen in staat 
te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. • Je verzorgt 
de intake en doet rechtenonderzoek.

Profi el: • Je hebt een grondige kennis van de wetgeving inzake maatschappelijke 
dienstverlening en een basiskennis van sociale wetgeving. • Je bent communicatief en 
administratief sterk. • Je bent een empathische teamplayer die ook zelfstandig kan werken. 
• Je kan omgaan met verschillende mensen en culturen.

Aanwervingsvoorwaarden: • Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld 
(niveau C) / een professionele bachelor milieu of bachelordiploma maatschappelijk assistent 
(niveau B). • Je slaagt voor een aanwervingsexamen.

Aanbod voor alle functies: • Uitdagende job • Maaltijdcheques (€ 8) • Hospitalisatie-
verzekering • Geïndexeerd brutomaandloon (voltijds): niveau C: min. € 1.965,88 - max. 
€  3.598,07, niveau B1-B3: min. € 2.509,94 - max. € 4229,18 • Mogelijkheid tot toekenning van 
10 jaar functierelevante anciënniteit uit de privésector of uit een zelfstandige activiteit.

INTERESSE? Stuur je kandidatuur met cv en een kopie van je diploma uiterlijk op 
23 oktober 2020 aangetekend naar het College van burgemeester en schepenen, Markt 14, 
3545 Halen. Geef alles af tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in het stadhuis of mail naar 
personeelsdienst@halen.be. Vermeld zeker je telefoonnummer in je cv. Onvolledige of te laat 
toegekomen kandidaturen komen niet in aanmerking.

De functieomschrijvingen zijn te bekomen bij de personeelsdienst en op www.halen.be

VACATURES

BERINGEN.BE

 Directeur omgeving & stadsontwikkeling 
(A5a-A5b) 
met een inspirerende omgevings-
gerichte visie en strategische 
leiderschapsvaardigheden

 Deskundige gebouwen (B1-B3) 
met technisch inzicht, sterke 
communicatieskills en een  
proactieve ingesteldheid

Beringen groeit,  
groei jij met  
ons mee?

Stad Beringen legt een wervingsreserve aan via een 
aanwervingsprocedure. Dit met het oog op een snelle 
invulling van deze functies in contractueel verband.
Meer info: www.beringen.be/vacatures

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:

SECTORCOÖRDINATOR 
WERVEN EN WERKEN 

A4a-A4b – voltijds 

DIENSTHOOFD INFORMATICA 
A1a-A3a – voltijds

Profiel

Een masterdiploma, in combinatie met:
• 3 jaar ervaring in een leidinggevende functie (sectorcoördinator)
• 3 jaar relevante beroepservaring (diensthoofd informatica)

Geen masterdiploma? Voor de start van de selectieprocedure vragen we je een 
capaciteitstest op het niveau van de functie af te leggen, in combinatie met:
• 3 jaar ervaring in een leidinggevende functie (sectorcoördinator)
• 3 jaar relevante beroepservaring (diensthoofd informatica)

Interesse?

We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 26 oktober 2020, via  
mail naar ninove@ascento.be voor sectorcoördinator en via  
https://www.searchselection.com/jobs?sj=8168 voor diensthoofd informatica.  
Vermeld in het onderwerp van je mail zeker de functietitel waarvoor je solliciteert.

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



Onze klant Eeckhout BV te Roeselare
biedt een oplossing voor elke metalen 
schoorsteen, zowel voor nieuwe 
schouwen als het aanpassen van 
bestaande schouwen of verbouwingen. 
Ze bieden maatwerk in hun eigen 
atelier en hebben ook een eigen 
plaatsingsdienst, dit om zo een snelle 
levering en service op maat te bieden.
Om hun team te versterken, zijn zij op 
zoek naar een gedreven calculator (m/v).

Krijg jij het ook al warm bij het lezen van deze vacature?
Solliciteer dan via kato@aanwervingshuis.be of 056 225 880
Deze functie wordt exclusief behandeld door Aanwervingshuis.
Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk.

CALCULATOR ref. 1395

TAKEN

Je bent verantwoordelijk de prijsaanvragen. Je maakt de off ertes en 
ontleedt hiervoor het lastenboek. Ook verwerk je werfopmetingen 
tot een off erte. Indien je dit wenst kan je het aanspreekpunt zijn 
voor de (potentiële) klant. Je zorgt ook voor de nodige opvolging
van de gemaakte off ertes. Hierdoor ben je een belangrijke schakel 
in het binnenhalen van nieuwe projecten. Indien je dit wenst, kan je 
ook meegaan naar de werf om op te meten.

PROFIEL

Je beschikt over een relevant diploma en/of hebt de nodige 
ervaring in een vergelijkbare functie. Je kan zelfstandig werken 
en bent een vlotte communicator. Je bent administratief sterk en 
houdt van cijfers.

AANBOD

Eeckhout is een groeiend bedrijf die je de kans geeft om mee te 
werken aan de verdere groei van deze dynamische onderneming. 
Ze voorzien een competitief loonpakket, een uitvoerige opleiding 
en een aangename werkomgeving.

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

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

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!


