
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  

FOCUS OP OPDRACHT OF OP MENS

Welke kleur heeft jouw baas?

Hoe ga je om met een baas of manager die wel van een andere planeet lijkt te komen? Ie-
mands ‘kleur’ kennen, blijkt al een eerste stap. Is jouw baas: rood, blauw, geel of groen?

“Rode bazen hebben 
verreweg het kortste 
lontje van allemaal”

Thomas Erikson in 
‘Omringd door slechte bazen’

Dat lezen we in ‘Omringd door slechte bazen’ 
van Thomas Erikson. Eerder schreef de au-

teur ook al de bestsellers ‘Omringd door idioten’ 
en ‘Omringd door psychopaten’, dus in dat opzicht 
lijken de ‘bazen’ uit zijn nieuwste boek in goed ge-
zelschap.
In het boek tracht hij het geheim achter bazen-
gedrag te onthullen. Erikson valt hiervoor terug 
op het zogenaamde DISC-model, dat iemand via 
twee dimensies tracht in te schatten: introvert of 
extravert enerzijds. En anderzijds zaak- (= focus op 
opdracht) óf relatiegerichtheid (= focus op mens). 
Dit kleurenmodel, de rode draad in het boek, 
beantwoordt niet alle vragen over ons gedrag. 
Bovendien heb je doorgaans trekjes van diverse 
kleuren. “Maar het biedt een goed uitgangspunt 
om meer begrip te krijgen voor mensen die niet 
zo functioneren als jijzelf”, vindt hij.

1. RODE BAAS: DOMINANT
Rode bazen (= extravert en zaakgericht) zorgen 
voor energie en drive. Ze vinden het prettig om 
het werk te organiseren, houden ook van struc-
tuur en actie en nemen heel snel het commando 
op zich. “Tegelijk hebben ze verreweg het kortste 
lontje van allemaal”, weet Erikson. 
Maar ook als de rode baas geleerd heeft zich te 
beheersen, zal de omgeving de irritatie voelen. 
Door dit alles zullen veel mensen binnen de orga-

nisatie deze soort baas ontlopen, wat ertoe kan 
leiden dat de rode bazen worden afgesneden van 
informatie. Ook kan de motivatie behoorlijk afne-
men als dit type baas de teugels te strak houdt. 

2. GELE BAAS: INSPIREREND
Gele bazen (= extravert en relatiegericht) zijn 
doorgaans erg optimistisch. Door hun uitstraling 
en enthousiasme moedigen ze hun team aan om 
met ideeën te komen. Ze stralen positieve ener-
gie en -gevoelens uit naar hun omgeving.
Maar het kan ook best moeilijk samen werken zijn 
met hen. “Zo kunnen ze in een slecht humeur ra-
ken van mensen die de positieve stemming sabo-
teren”, weet Erikson. “En soms gebruikt de gele 
baas vermoeiend veel woorden om iets te be-
schrijven of past hij voortdurend de tactiek aan.”

3. GROENE BAAS: STABIEL
De focus van de groene baas (= introvert en rela-
tiegericht) ligt op jou en al je collega’s. Ze onder-
steunen hun hele team continu en zetten er zich 
voor in dat problemen worden opgelost via brede 
consensus. 
Tegelijk kunnen groene bazen een beetje vaag 
en onduidelijk zijn als ze delegeren. Ze geven 
soms meer prioriteit aan hun eigen relaties op de 
werkplek, dan aan de feitelijke uitvoering van de 
taak. Bovendien zou het heel goed kunnen dat 

je groene baas afhaakt bij conflicten. “Conflic-
ten zijn onaangenaam en daar wil hij niets van 
weten.”

4.  BLAUWE BAAS: ANALYTISCH
Blauwe bazen (= introvert en zaakgericht) geven 
leiding door problemen te analyseren en te ont-
leden. Ze hebben oog voor competentie en hech-
ten veel waarde aan vakbekwaamheid. “Blauwe 
bazen kunnen zich ook zo vastbijten in hun eigen 
werkgerelateerde problemen of opdrachten dat 
ze helemaal vergeten om leiding te geven aan 
hun personeel.”
Soms kan een blauwe baas nogal gereserveerd 
overkomen. Of zelfs afstandelijk. “Als de relatie 
met je baas belangrijk voor je is, zou je teleurge-
steld kunnen zijn, omdat dit type zelden of nooit 
iets over zichzelf vertelt.” 

William Visterin

Omringd door slechte bazen 
- leer beter communiceren 
met onmogelijke bazen en 
collega's,
Thomas Erikson,
Uitgeverij Harpercollins, 
347 bladzijden, 
ISBN: 9789402705553.



Topreferent zijn in patiëntenzorg, opleiding en onderzoek, dat zijn de 3 hoofdopdrachten van UZ Leuven. In België en Europa spelen we een 
toonaangevende rol die we willen behouden en verder uitbouwen. Daartoe bundelen bijna 10.000 gedreven medewerkers elke dag hun expertise. 
UZ Leuven behaalde als eerste Belgische ziekenhuis het internationale JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Situering: 
UZ Leuven is een organisatie met een jaaromzet van meer dan één miljard euro. De bijna 10.000 medewerkers zetten zich elke dag in voor de realisatie 
van kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg, grensverleggend onderzoek en deskundige opleiding van zorgverstrekkers. UZ Leuven vervult deze 
opdrachten te midden van belangrijke evoluties in de samenleving en in de gezondheidszorg. Zo gaat de veroudering van de bevolking gepaard met een 
snelgroeiende zorgbehoefte. Wetenschappelijke vooruitgang, technologie en digitalisering zorgen bovendien voor belangrijke doorbraken en nieuwe 
mogelijkheden.

In deze context van snel evoluerende behoeften en mogelijkheden, opteert UZ Leuven voor internationale samenwerking met referentieziekenhuizen 
en toponderzoekscentra. Ook in Vlaanderen en België draagt UZ Leuven door middel van netwerkvorming op verschillende niveaus op de meest 
doeltreffende wijze bij tot kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg. Binnen UZ Leuven vertalen de kernwaarden zich in samenwerken, 
betrokkenheid en passie voor onze opdracht, warme hartelijkheid en respect voor al onze patiënten en medewerkers.

Een proactieve strategiebepaling is in deze omgeving van groot belang. Hierbij willen we de komende jaren samen grenzen verleggen op drie vlakken: 
• Voorzien in de beste zorg in samenspraak met elke patiënt op maat van zijn/haar persoon • De weg banen vanuit toonaangevend onderzoek en 
uitmuntende opleidingen voor de gezondheidszorg van morgen • UZ Leuven maken tot dé werkplek waar het allerbeste uit iedere medewerker naar 
boven kan komen.

Hierbij zijn de voornaamste accenten voor de komende jaren:
• Opnemen van een gedragen en geïntegreerd kwaliteitsbeleid als onderdeel van de interne cultuur • Creëren van verdere meerwaarde aan de hand 
van zorgprogramma’s • Het verwelkomen en begeleiden van patiënten optimaliseren en hen laten participeren in hun zorgbeslissingen • Creëren van 
een duurzame en positieve werkbeleving van de medewerkers door gezonde werkomstandigheden, betrokkenheid, participatie en het bieden van 
professionele groeikansen • Uitbouwen van regionale, supraregionale en internationale samenwerkingen • Uitwerken van een zorgstrategisch plan met 
de partnerziekenhuizen uit het Oost-Vlaams-Brabants ziekenhuisnetwerk • In partnership met de KU Leuven en haar associatie zijn leiderschap in het 
academisch landschap opnemen • Verder uitbouwen en verbeteren van de campussen • Evolueren naar een datagedreven ziekenhuis • Vrijwaren van de 
nodige middelen om zijn innovatieve en academische rol te kunnen waarborgen.

Hr-directeur Referentie: 2020

Uw functie:
• Als hr-directeur bent u lid van het directiecomité van UZ Leuven en rapporteert u rechtstreeks aan de gedelegeerd bestuurder. Samen met 
de andere directieleden bouwt u mee het strategische beleid uit van UZ Leuven • U bent verantwoordelijk voor de vertaalslag van de strategische 
doelstellingen in een vernieuwende hr-visie en de concrete implementatie van het hr-beleid. U stuurt een dienst van een 70-tal medewerkers aan. 
Hierbij is hr een serviceverlenende en -faciliterende dienst naar de klinische afdelingen, ondersteunende diensten en artsen. De hr-diensten betreffen 
de diverse hr-domeinen: rekrutering en selectie, ontwikkeling en opleiding, payroll en personeelsadministratie, administratie medisch personeel 
en rapportering hr-parameters, kwaliteitsindicatoren en businessanalyse • Tevens staat u in voor het sociaal overleg met de vakbondsorganisaties 
en zit u de diverse comités voor • Daarnaast bent u verantwoordelijk voor een aantal grote hr-projecten (planningstool, verdere implementatie 
van ific-functieclassificatiesysteem, …) • De hr-directeur is ook het aanspreekpunt voor de dienst preventie en milieu • U zorgt voor het aantrekken 
en ontwikkelen van toptalent en het uitbouwen van een sterke nationale en internationale employer brand • In de hoedanigheid van hr-directeur 
werkt u mee aan de uitbouw van de verbinding tussen UZ Leuven en KU Leuven. U zal een trekkende rol hebben in de samenwerking met de 
ziekenhuisnetwerken en de uitbouw van ‘shared services’ en expertise en u bouwt internationale netwerken uit.

Wat wij vragen:
• Hr-generalist met een brede hr-ervaring op directieniveau • U heeft een uitgebreide managementervaring. Bij voorkeur heeft u affiniteit met de 
academische wereld. Ervaring in een ziekenhuiscontext is een meerwaarde • U bent een strategische denker en weet een duidelijke visie te vertalen 
in efficiënte processen en een kwalitatief hoogstaand personeelsbeleid. U heeft continu oog voor de optimalisatie/digitalisering van werkmethodes. U 
weet conceptueel vermogen te combineren met implementatiekracht • U bent een inspirerende, enthousiasmerende peoplemanager. U bent sterk op 
het vlak van multidisciplinaire samenwerking, sociaal overleg, communicatie en conflicthantering • U bent analytisch, resultaatgericht en besluitvaardig • 
U bent een integer vertrouwenspersoon, draagt de UZ-waarden hoog in het vaandel en bent een sterke ambassadeur van UZ Leuven.

Algemeen secretaris Referentie: 2021

Uw functie:
• De algemeen secretaris staat in voor de coördinatie en het secretariaat van de belangrijkste organen van UZ Leuven. Hierbij neemt de algemeen 
secretaris deel aan de vergaderingen van het directiecomité, het bestuurscomité en het remuneratiecomité, alsook verschillende andere organen • Hij/
zij zorgt voor een correcte verslaggeving van en communicatie naar de diverse organen zodat beslissingen op een coherente manier kunnen genomen 
worden • Hij/zij is ook de aanspreekpersoon voor de juridische dienst, ombudsdienst en communicatiedienst van UZ Leuven • De algemeen secretaris is 
een belangrijke vertrouwenspersoon en raadgever van de gedelegeerd bestuurder en van de voorzitter van het bestuurscomité van UZ Leuven.

Wat wij vragen:
• Universitaire achtergrond met bij voorkeur ervaring in een gelijkaardige functie • Ervaring in de ziekenhuiswereld en/of gezondheidszorg is een 
meerwaarde • U bent in staat snel inzicht te verwerven in structuren, processen en policies • U heeft een sterk conceptueel vermogen, kan vanuit een 
brede helicopter view dossiers integreren, maar tegelijk zeer detailgericht werken • Vertrekkend van een duidelijke visie, bent u sterk communicatief op 
alle niveaus, overleggericht en onderhandelingsvaardig, met een pragmatische, oplossingsgerichte aanpak • Integriteit, discretie en empathie typeren u 
en u staat graag ten dienste van de organisatie en haar stakeholders • U kan zich zeer flexibel opstellen en aanpassen aan onverwachte omstandigheden 
en situaties.

Wat wij u bieden:
• Er wacht u een uitdagende opdracht met veel verantwoordelijkheid en ontwikkelingsmogelijkheden op professioneel vlak in een boeiend klinisch en 
academisch klimaat • U krijgt een met de functie overeenstemmend salaris met talrijke extralegale voordelen.

Interesse?
Kandidaten voor deze functies worden verzocht hun motivatie en curriculum vitae ten laatste tegen 06/11/2020 te sturen naar onze adviseurs bij Egon 
Zehnder, voor de functie van hr-directeur via uzleuvenhrd@egonzehnder.com en voor de functie van algemeen secretaris via uzleuvenas@egonzehnder.com. 

Voor meer informatie over de opdracht kunt u terecht bij adviseur Joost Maes (joost.maes@egonzehnder.com - 02 627 57 43).

jobs.uzleuven.be



Office Manager 
Pro-active and discreet professional supporting EMPWR’s 
management

Company info: EMPWR is the reference for protein bars in Europe. This dynamic, fast-growing 
company develops, produces and sells next-generation, tasty and healthy snacks for leading 
A brands, retailers and on-line platforms. Constantly pushing itself, its clients and the  
creativity of its employees, EMPWR instinctively aims for better, healthier and tastier. EMPWR 
has its headquarters in Ghent, a state-of-the-art production plant in Nova Gradiska, Croatia, and  
3 hubs in Hasselt, Hamburg and Zagreb.
 

Position: Are you looking for a job where you can manage  
calendars, prioritise different appointments, organise and  
prepare meetings and make travel arrangements for business 
trips? Do you want to prepare reports, presentations and act as 
an Office Manager for 2 sites?

Yes? Then you can be EMPWR’s new Office Manager, working 
from the Ghent office.

What we offer you: • A key position in a fast-growing and  
internationally oriented company • An opportunity to work in 
a vibrant and entrepreneurial environment with a focus on 
growth, health and sustainability • A competitive salary with a 
number of fringe benefits.

Interested? Surf to jobs.hudsonsolutions.com and apply 
online. Questions? Please contact Reinout Van Dorpe at 
+32 9 242 54 83. 

 This recruitment is exclusively conducted by

International Sales Manager
Responsible for a number of international strategic clients 
and for building new partnerships 

Position: Are you looking for a job where you can manage 
your portfolio of international key accounts while building long- 
lasting partnerships? A job where you can introduce new con-
cepts and product development projects?

Yes? Then you can be EMPWR’s new International Sales  
Manager, helping to make its further growth happen.
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Plant Manager
Sterk empathische peoplemanager met helicopterview en 
technisch inzicht in de procesindustrie

Bedrijfsinfo: Royal Agrifi rm Group, met een jaarlijkse omzet 
van €2,1 miljard en meer dan 3000 werknemers, is een toonaan-
gevende agrarische coöperatie met een internationaal netwerk van 
dochterondernemingen in 16 landen en een wereldwijd distributie-
netwerk. Samen leveren ze meetbare, relevante en duurzame waar-
de op de boerderij, de akker en voor de industrie. Voor onze meest
geavanceerde productielocatie (Drongen) van premixen, mineralen, 
concentraten, voeders voor jonge dieren en functionele ingrediën-
ten voor de diervoederindustrie, zijn we op zoek naar een (m/v):

Functie: • Je bent eindverantwoordelijke voor de strategische en 
operationele leiding van de Productie, Supply Chain & Kwaliteit 
• Op basis van analyses streef je KPI’s na omtrent kwaliteit, lever-
betrouwbaarheid, veiligheid & milieu, maintenance, fi nance, 
staffi  ng & engagement, ... Je weet deze als inspirerende leider op 
een pragmatische manier te realiseren • Met je toegankelijke stijl,
empowerment en sterke communicatieskills slaag je erin het 
team mee te krijgen in een constructief proces van verdere struc-
turele optimaliseringen • Je stroomlijnt de verschillende communi-
catielijnen, zorgt voor nauwe afstemming met het verkoopteam 
en weet bruggen te slaan naar andere afdelingen/plants • Je 
rapporteert aan de Operationeel Directeur EMEA van de groep.

Profi el: • Je genoot een technische masteropleiding en hebt 
minstens een 10-tal jaar ervaring in een leidinggevende functie 
binnen een productieomgeving. Ervaring in de procesindustrie 
is een absolute troef • Je beschikt over een brede technische 
kennis, combineert een strategische visie met een operatio-

nele hands-on aanpak en getuigt van een sterk businessinzicht 
• Als empathische en initiatiefrijke peoplemanager ondersteun 
je je direct reports in hun ontwikkeling. Je weet de mensen te 
inspireren en te coachen om het beste uit zichzelf te halen 
• Je bent een diplomatische en sterk communicatieve persoon 
die gemakkelijk connecteert met verschillende stakeholders. 

Aanbod: • Een uitdagende managementrol met impact waar 
je als leider samen met een ervaren team kan werken aan 
een state-of-the-art productieplant binnen een internationale 
groep • Een groeibedrijf dat ondernemerschap en persoonlijk 
engagement weet te waarderen en op niveau verloont.

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

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met
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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?

werving
& selectie

Marja de Kruif
vbent.org
+31882051600internationalschoolbreda.nl

Head of School
Internationally minded;  
compassionate and engaged

The dynamic and multicultural 
International School Breda is 
looking for a

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

De snelste weg 
naar een job in  
de publieke of 

non-profit sector.



Sint-Lodewijk, dé referentie in onderwijs, zorg en ondersteuning voor personen 
met een motorische beperking, met een warm hart…

ZOEKT

financieel-logistiek directeur
(m/v)

als lid van het directieteam ben je eindverantwoordelijke voor de ontwikkeling, 
realisatie en opvolging van het financieel, administratief en logistiek beleid van 
de organisatie.
Je zorgt zowel voor een efficiënte werking van het organisatie-, 
cliënt- en medewerkersbeleid als voor de afstemming ervan tussen de 
verschillende entiteiten (Multifunctioneel Centrum, vergunde zorgaanbieder 
volwassenwerking, inclusieve dienstverlening (RTH,…), Dienst Persoonlijke 
Assistentie, Buitengewoon Basisonderwijs en Buitengewoon Secundair 
Onderwijs)

Uitgebreide info op www.sintlodewijk.be of bij Ward Van Hoorde 
(algemeen directeur/dagelijks bestuurder) via mail 
ward.vanhoorde@sintlodewijk.be

vzw Sint-Lodewijk 
Kwatrechtsteenweg 168 
9230 WETTEREN

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

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

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

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

van bestuur • verloning volgens PC 319 + extralegale voordelen.

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

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

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

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

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

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

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

+ voordelen + representatieve bedrijfswagen.

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

Inschrijven kan tot 20/10 19uur via
www.pmclub.be/kalender

HR, LEADERSHIP & SUSTAINABILITY
PMC-EVENT 22.10.2020 vanaf 17u30

Prof. Dr Wayne Visser will present research from Cambridge University and Antwerp 
Management School on the characteristics of individual sustainability leaders and the business 
benefits of sustainability leaderships, especially for employees. ‘Good Work Goals’ lay 
emphasise on wellbeing economy and culture.

He will also introduce the importance of resilience, especially during these Corona-times, and 
the findings of collaborative research by AMS and Randstad on the state of future resilience 
among employees and organisations in Belgium. Mr. Eddy Annys, managing director at 
Randstad Belgium, will be happy to share insights from this collaborative research and the 
roll-out of the Randstad Future Resilience Index.

PRAKTISCH
Online webinar, de link krijg je toegestuurd na inschrijving. 

22.10

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

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

administratie-onthaal

CHECK:

Zin in een
TOPJOB IN 
ADMINISTRATIE? 

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



Wie zijn wij?
Vlamingen zijn wereldkampioen afval sorteren. We evolueren naar een circu-
laire economie, maar ondanks al onze inspanningen blijft er nog steeds heel 
wat niet-recycleerbaar huishoudelijk restafval over. 30 steden en gemeenten 
werken samen met ISVAG om dit niet-recycleerbaar restafval van hun meer 
dan 1 miljoen inwoners op een veilige, verantwoorde en milieuvriendelijke ma-
nier om te zetten in zoveel mogelijk energie en grondstoffen. Zo wekken we 
vandaag al stroom op voor meer dan 25.000 gezinnen. Sinds enkele maanden 
leveren we ook warmte aan bedrijven. Binnenkort starten we met de bouw 
van een gloednieuwe afvalenergiecentrale, die nog meer energie zal produ-
ceren, waardoor de luchtkwaliteit in de regio er een pak op vooruit zal gaan.

Wie zoeken wij?

> Productiemanager
> Ingenieur Energie & Technologie
> Onderhoudsmechanieker
Wat bieden wij?
Interne opleidingen, een aantrekkelijk loonpakket, een mooi aantal
vakantiedagen en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groeps-,
hospitalisatie- en ambulante verzekering.

Meer info?
www.isvag.be/jobs

Edegem, een lokaal bestuur in volle verandering, is op zoek 
naar een (m/v/x):

Je voert de verschillende aankoopprocedures voor het lokaal bestuur Edegem. Je 
volgt en evalueert de lopende contracten en het opstarten van nieuwe procedures. 
Als aankoper optimaliseer je de aankopen door bundelen van aankoopprocedures of 
toetreden tot raamcontracten en groepsaankopen. Je adviseert collega’s en andere 
teams over de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten. Je waakt over de 
duurzaamheid van aankopen.

Wat vragen wij? • Diploma/ervaringsvereisten: ofwel in het bezit zijn van een 
bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee 
gelijkgesteld onderwijs in ofwel een economische, ofwel een  boekhoudkundige ofwel 
een financiële studierichting; Ofwel in het bezit zijn van een bachelordiploma, of een 
diploma dat hiermee gelijkgesteld werd, én drie jaar relevante beroepservaring hebben
• Degelijke kennis van overheidsopdrachten is een grote troef.

AANKOPER
B1 -B3 • HALFTIJDS (19 UUR PER WEEK)
CONTRACT ONBEPAALDE DUUR

www.edegem.be

lokaal bestuur

EDEGEM

Geïnteresseerd? Solliciteren kan via www.edegem.be/vacatures. We sluiten de 
sollicitaties af op 2 november 2020.

Meer info nodig? De aanwervingsvoorwaarden en de functiebeschrijving kan je 
downloaden op www.edegem.be/vacatures.
Voor vragen kan je mailen naar personeel@edegem.be of bellen naar 03 289 22 51.
We kijken uit naar je reactie!

Selectieproeven: De selectieprocedure zal bestaan uit een schriftelijk en mondeling 
examen aangevuld met psychotechnische proeven.
Noteer alvast volgende data in je agenda: Het schriftelijk examen is een thuisopdracht 
dat ingeleverd moet worden tegen 30 november 2020.
Digitaal mondeling examen: 11 december 2020
Psychotechnische proeven: 15 december 2020

Wat bieden wij? • Je krijgt de kans om je eigen accenten te leggen zodat onze 
aankoopprocedures optimaal kunnen verlopen. • Halftijdse tewerkstelling met een 
contract van onbepaalde duur. • Minimum brutowedde van 1254,97  euro (bij 0  jaar 
anciënniteit) en een maximum brutowedde van 2114,59 euro. Je mag maximum 12 jaar 
relevante privé-anciënniteit en/of alle jaren gepresteerd in overheidsdienst meenemen. 
• Maaltijdcheques van 8 euro, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, 
terugbetaling abonnement woon-werkverkeer, aanvullende pensioenverzekering, 
opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. • Flexibele werktijden en de mogelijkheid 
tot thuiswerk.

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.

MADE IS LOOKING FOR A PASSIONATE 

INTERIOR-ARCHITECT 
Who?
Ben jij een echte design addict? De namen Paulin, Breuer en Eames doen bij 
jou een belletje rinkelen? Wil je graag een job waar je je creativeit z’n gang 
kan laten gaan en je het verschil kan maken? Ben jij recent afgestudeerd als 
interieurarchitect(e)? Ben jij een enthousiast persoon die graag out of the box 
denkt? 

It’s you we’re looking for!

What?
Als Interieurarchitect(e) of vormgever voor renovatie -en/of 
nieuwbouwprojecten ben je verantwoordelijk voor creatieve en innoverende 
opleveringen van onze projecten, dit wil zeggen:

• Je ontwerpt zorgvuldig volledige projecten: van technieken tot materiaalkeuze 
in functie van de opgegeven budgetten;

• Je staat de projectleiders bij op de werven: je zorgt  voor een duidelijke 
communicatie en planning;

•   Je ontwerpt je projecten van a tot z alsof je er zelf zou gaan wonen.

Ervaring is niet vereist, passie en heel veel zin om erin te vliegen zijn dat wél! 

Stuur je portfolio, inspiraties en designvisie naar donald@made.estate,
ter attentie van Donald en als er een match is, nodigen we je graag uit op 
kantoor.
Tot binnenkort!

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



WINVEST Holding nv
Een innoverende, progressieve, en sterk groeiende Antwerpse 

vastgoedinvesteerder zoekt

PROJECTMANAGER VOOR 
RENOVATIE-  en/of  VOOR 
NIEUWBOUW- PROJECTEN 

U bent ondernemend, leergierig en gepassioneerd in vastgoed... 
dan is deze job voor u: 

Functie
• U maakt de budgetten op op basis van gedetailleerde meetstaten. 
• U maakt de planningen op. 
• U stuurt een ploeg aan van ca. 6 man en een aantal gespecialiseerde 

onderaannemers. 
• U bent meewerkende patron.
• U organiseert de bestellingen van de materialen die de eigen ploeg of 

onderaannemer nodig heeft. 
• U bent elke dag op de werven en controleert dat de budgetten, de kwaliteit 

van het werk en de planning permanent worden gerespecteerd.
• U rapporteert op regelmatige tijdstip over vooruitgang, de planning en de 

budgetten. 

Profiel
• U bent intelligent, een harde werker en u steekt de handen uit de mouwen.
• Ervaring niet vereist, passie wel!

Aanbod
• Financiële zekerheid in een kapitaalkrachtige groep.
• Groeiperspectieven als medevennoot.
• De job van uw leven!

Interesse? 
Stuur dan uw CV en motivatiebrief naar beheer@winvest-holding.com, 
ter attentie van Mevr. Annick Van Passen. 

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

WINKELMANAGER/GERANT (ref. 42 757)

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

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

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

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

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

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

Inschrijven kan tot 20/10 19uur via
www.pmclub.be/kalender

HR, LEADERSHIP & SUSTAINABILITY
PMC-EVENT 22.10.2020 vanaf 17u30

Prof. Dr Wayne Visser will present research from Cambridge University and Antwerp 
Management School on the characteristics of individual sustainability leaders and the business 
benefits of sustainability leaderships, especially for employees. ‘Good Work Goals’ lay 
emphasise on wellbeing economy and culture.

He will also introduce the importance of resilience, especially during these Corona-times, and 
the findings of collaborative research by AMS and Randstad on the state of future resilience 
among employees and organisations in Belgium. Mr. Eddy Annys, managing director at 
Randstad Belgium, will be happy to share insights from this collaborative research and the 
roll-out of the Randstad Future Resilience Index.

PRAKTISCH
Online webinar, de link krijg je toegestuurd na inschrijving. 

22.10

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

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



www.limburg.be/vacatures
#limburgbevacatures 

provincie Limburg
Universiteitslaan 1

BE-3500 Hasselt
limburg.be/vacatures

Wil jij meewerken aan de  
uitbouw van het provinciale  
bestuur?  
Wij zoeken dynamische collega’s 
om onze teams te versterken! 

PLOT
2 instructeurs Brandweerschool
- Brevet niveau BO1 (brandweerman) en bachelordiploma
 OF brevet niveau BO1 (brandweerman) en slagen voor een capaciteits-/

niveautest 
- Minimum 5 actieve dienstjaren bij een openbare brandweerdienst
- Contractueel, voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 2 509,94 euro en maximum 4 229,17 euro

PROVINCIAAL NATUURCENTRUM
veldwerker
- Passie voor veldwerk
- Ervaring met het verzamelen en verwerken van data
- Bachelordiploma
- Contractueel, voltijds met een contract voor de duur van het project
- Brutomaandwedde: minimum 2 509,94 euro en maximum 4 229,17 euro

Ons aanbod
- Flexibele werkuren (tussen 7 en 19 u.) voor een perfecte privé-werkbalans
- 35 vakantiedagen
- Aantrekkelijke pensioenregeling
- Maaltijdcheques
- Gratis hospitalisatieverzekering
- Stimulansen voor duurzaam woon-werkverkeer
- Opleidingsmogelijkheden

Surf naar www.limburg.be/vacatures voor meer informatie over de functies en de 

arbeidsvoorwaarden of neem contact op via vacatures@limburg.be.

Is één van deze jobs op jouw lijf geschreven?
Bezorg dan uiterlijk 26 oktober 2020 jouw motivatiebrief, cv en een kopie  

van jouw diploma aan de Directie HRM, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, 

vacatures@limburg.be. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. 

We selecteren op basis van competenties, niet op basis van leeftijd, geslacht, 

etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

15 medewerkersDiepenbeek

1. Meedenken en opmaken van concepten
2. 3D opmeten en uittekenen van de installaties in BIM-omgeving
3. Maken van detailberekeningen op vlak van HVAC, sanitair en elektriciteit
4. Updaten van marktinfo via bv. beurzen, infosessies, opleidingen, ...
5. Occasioneel bijwonen van werfvergaderingen

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Eline Staelens op 089 30 55 14 of 0475 23 50 15
tijdens de kantooruren en ‘s avonds tussen 19 en 20.00 u.
of zondag tussen 19 en 21.00 u.

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

Aanwerving  exclusief 
begeleid door 

5 mio 2013

DELTHA zette zich op zeer korte tijd in de markt als unieke partner in het bouwproces. Het jonge en sterk 
groeiende bedrijf specialiseert zich in innovatieve technieken in verwarming, koeling, ventilatie, elektriciteit 
en sanitair voor o.m. scholen, kantoorgebouwen en de farmaceutische industrie. DELTHA’s aanpak is 
baanbrekend: de focus ligt immers niet op een product of techniek, maar op het comfort en de beleving van 
de gebruiker. Dit realiseert DELTHA aan de hand van hoogstaande software, de nodige knowhow en het 
vernieuwende principe van ‘Design & Build’. Vanaf het allereerste moment denkt DELTHA conceptueel met 
het bouwteam mee, ontwerpt, engineert en coördineert de uitvoering. Na installatie garandeert het bedrijf de 
kwaliteit en kan de klant op een remote monitoringssysteem rekenen. Dit alles resulteert in efficiëntie en 
budgetvriendelijkheid.

www.deltha.be

Technical Designer
    Functie en verantwoordelijkheden

    Wat heeft DELTHA u concreet te bieden?

    Gewenste kwalifi caties

Om de verdere groeiplannen te realiseren, zoeken we een:

Bachelor elektromechanica, 
optie klimatisatie of gelijkwaardig

Accuraat Analytisch Effi ciënt

StabiCAD 
Revit of ander 
3D-teken-
programma

State-of-
the-artwerk-
omgeving

Uitgebreid 
salarispakket

DELTHA-
academy 

Doorgroei-
mogelijkheden

Open
mindset

ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN: • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de 
functie waarvoor je solliciteert • De burgerlijke en politieke rechten genieten • Medisch geschikt zijn voor de uit 
te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van het werk • Voldoen aan de vereiste voor de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik van 
talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 • Voldoen aan de wettelijke nationaliteitsvereisten 
• Slagen voor de selectieprocedure

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

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

INSCHRIJVING: De kandidaturen voor deelname aan het examen moeten uiterlijk 30.10.2020 worden verzonden 
naar Lokaal Bestuur Borgloon stad en OCMW, Speelhof 10, 3840 Borgloon (datum van poststempel geldt als 
bewijs), gemaild naar vacature@borgloon.be of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs. Je kandidatuur 
omvat je sollicitatiebrief (met duidelijke vermelding van de functie waarvoor je solliciteert), je cv en een kopie van 
je diploma.

ALGEMEEN: • Er wordt een wervingsreserve aangelegd in contractueel dienstverband voor de duur van 1 jaar 
(verlengbaar) • De stad voert een diversiteitsbeleid.

MEER WETEN? Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en inlichtingen kan je verkrijgen via 
de website (www.borgloon.be) of bij de personeelsdienst, Kanunnikenhuis, Speelhof 10, 3840 Borgloon
(012 67 36 699 -  vacature@borgloon.be).

Onvolledige kandidaturen worden als ongeldig beschouwd en worden uitgesloten van de selectieprocedure.

Lokaal bestuur Borgloon werft aan en legt een 
werfreserve aan van 1 jaar (verlengbaar) voor: 
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› DIENSTHOOFD BESTUURSSECRETARIS 
RUIMTELIJKE ORDENING 
Niveau Av (Ws A1a-A3a) - voltijds - contractueel 

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

2DE OPROEP 



WAARNEMEND FINANCIEEL DIRECTEUR 
voltijds - vervangingscontract - niveau A 

Gemeente en OCMW Wellen gaan over tot de aanwerving op korte termijn van een:

OCMW WELLEN

FUNCTIE: • Je staat in voor de algemene leiding (voorbereiding, coördinatie, organisatie, 
opvolging en evaluatie) van de financiële dienst binnen de gemeente en het OCMW. • Je 
ondersteunt beide besturen bij de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen en je 
vrijwaart deze via een effectief, efficiënt en kostenbewust beheer. • Je maakt deel uit van 
het managementteam. • Je rapporteert aan de algemeen directeur. 

PROFIEL: • Je bezit een functiegericht masterdiploma. • Je kan uitstekend coördineren 
en je bent sterk in het analyseren van financiële informatie. • Je hebt een brede interesse 
voor het werkveld. • Functierelevante ervaring strekt tot aanbeveling.

AANBOD: • Verloning volgens barema A1a-A3a + waarnemingstoelage. • Nuttige 
beroepservaring kan in rekening worden gebracht (max. 10 jaar). • Maaltijdcheques, 
fietsvergoeding en hospitalisatieverzekering. 

INTERESSE: Bezorg je kandidatuur (sollicitatiebrief, kopie diploma en cv) ten laatste op 
23 oktober 2020 t.a.v. de personeelsdienst, Dorpsstraat 25, 3830 Wellen of via mail: 
fabienne.proesmans@wellen.be. 

MEER INFO? Kijk voor een uitgebreide functieomschrijving op www.wellen.be of 
contacteer Fabienne Proesmans van de personeelsdienst (012 67 07 16 -   
fabienne.proesmans@wellen.be).

ZIN IN EEN NIEUWE UITDAGING?
LIMELCO ZOEKT:

TECHNISCH OPERATOR
PROCESOPERATOR

ONDERHOUDSTECHNIEKER

INTERESSE?
WERKENBIJLIMELCO.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

Goesting in nog 
meer jobplezier aan 
de lopende band? 

Goesting in nog 
meer jobplezier aan 
de lopende band? 

www.asap.be/nl/jobs/operator

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?



Waarom ‘wisselwerken’ van levensbelang is
‘Wisselwerken’ is tijdens je (bureau)werk elk half uur het zitten onderbreken door even recht te staan of te bewegen.
Nuttig is het. Of beter: levensnoodzakelijk. “Wie meer dan tien uur per dag zit, heeft meer kans op vroegtijdig overlijden.”

Als je een kantoorjob uitoefent, volstaat het 
niet een zithouding aan te nemen die je rug 
of lichaam minimaal belast. Je moet het zitten 
echt geregeld onderbreken. Dat is de bood-
schap van ergonomievereniging VerV, dat
oktober uitroept tot maand van de ergonomie. 
In de eerste week van oktober ligt de focus 
op het zogenaamde ‘wisselwerken’. Af en toe 
bewegen dus tijdens je zittend werk, opperen 

de ergonomievereniging VerV en het Vlaams 
Instituut Gezond Leven. 

HET NIEUWE ROKEN
Zitten is het nieuwe roken, zo hoor je vaak. En 
het lijkt al even verslavend. Zo zit de Vlaming 
gemiddeld meer dan acht uur per dag neer. 
Bij bedienden loopt dit cijfer op tot elf uur. Wie 
meer dan tien uur per dag zit, loopt volgens de 

VerV bijna 35 procent meer kans op vroegtij-
dig overlijden, dan wie slechts één uur per dag 
zit. Voor een goede gezondheid zou je elk half 
uur dus even moeten rechtstaan of rond lopen. 
“Het verkleint het risico op hart- en vaatziekten, 
rugpijn, overgewicht en diabetes type 2”, klinkt 
het bij de VerV.
Uit een peiling van het Vlaams Instituut Gezond 
Leven blijkt dat bijna drie op de vier Vlamingen 
meer willen bewegen of minder lang stilzitten. 
Maar toch gebeurt het vaak niet. “Neerzitten zit 
ingebakken in onze cultuur”, zegt Wim Ponsaert
van VerV. “En nu corona ons veel heeft doen 
thuiswerken en digitaal vergaderen, zijn er nog 
minder aanleidingen tot bewegen tijdens het 
werk.”

FLEXWERKEN
Met de actie rond wisselwerken willen de twee 
organisaties er mee voor zorgen dat het alge-
meen aanvaard is dat werknemers zitten en 
staan afwisselen tijdens vergaderingen, of aan 
hun bureau. 
‘Wisselwerken’ is een neologisme dat dringend 
zijn intrede moet vinden in bedrijven, oppert 
Femke De Meester, stafmedewerker seden-
tair gedrag bij Gezond Leven toe. “Ooit was 
‘flexwerken’ door niemand gekend, nu doet bij-
na iedereen het. Deze manier van werken vindt 
alsmaar meer ingang op de werkvloer”, stelt 
ze. “En dat willen we voor wisselwerken ook.”

William Visterin

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

DRIJKON NGEN
RAMENBEDRIJF

PVC & ALU RAMEN EN DEUREN

Drijkoningen bvba, 
specialist in fabricatie 
en montage van 
ramen en deuren.

Om onze verdere groei te realiseren zijn wij op zoek naar:

OPMETER / WERKVOORBEREIDER
Je staat in voor het opmeten van buitenschrijnwerk 
op de werf en verwerking hiervan naar productie.

MONTEUR
Plaatsen van ramen en deuren (ervaring = pluspunt)

Goede verloning in functie van kennis en ervaring

INTERESSE?
Mail je sollicitatie met cv naar 
info@drijkoningenbvba.be of 
stuur ze op naar 
Drijkoningen bvba, 
Klein Rootstraat 3, 
3680 Neeroeteren, 
089 86 38 10

Gemeentebestuur

Houthalen-Helchteren 
zoekt

jeugdconsulent 
Ben je enthousiast, taalvaardig en vlot met sociale 
media? Werk je graag met jeugdverenigingen en 
vrijwilligers? Ben je jonger dan 26 jaar en heb je 
een diploma secundair 
onderwijs op zak? 

www.houthalen-helchteren.be/vacatures

deskundige aankoop & verzekeringen
Zin om een spilfiguur te worden in het aankoop- en 
verzekeringsbeleid van ons bestuur? Vind je het 
als geboren onderhandelaar een uitdaging om de 
aankoopdossiers van A tot Z op te volgen? Heb je 
bovendien het talent om binnen de krijtlijnen van de 
regelgeving steeds op zoek te gaan naar opportuni-
teiten en keuzes op maat van onze organisatie? En 
ben je in het bezit van een bachelordiploma?

Solliciteer dan 
vandaag nog via

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

experts in personeelsscreening



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.

MANAGER 
LOKALE ECONOMIE 

Statutair – A1a-A3a – voltijds

De lokale overheid Ninove is op zoek naar een manager lokale economie. 
Vanuit je affiniteit met lokale economie en de ondernemerswereld help je mee 
om het economisch beleid van Ninove verder uit te bouwen en sta je in voor 
de uitwerking en coördinatie ervan. Zo zorg je o.a. voor positieve economische 
impulsen in handel, horeca, bedrijventerreinen … en ben je het eerste aanspreek-
punt voor lokale ondernemers.

Ben je een kei in het aansturen en coachen van medewerkers? Word je geprikkeld 
door het ondersteunen en samenwerken met ondernemers en handelaars?

Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Wat verwachten we van jou? 

Een masterdiploma en 1 jaar leidinggevende ervaring of minstens 3 jaar relevante 
beroepservaring in het domein lokale economie. 

Indien geen masterdiploma, 1 jaar leidinggevende ervaring of minstens 3 jaar 
relevante beroepservaring in het domein lokale economie, en slagen voor een 
capaciteitstest op het niveau van de functie. 

Interesse?

Solliciteren kan uiterlijk tot 6 november 2020, via mail naar 
sarah.vandenbroucke@vdl.be. Vermeld in het onderwerp van je mail zeker de 
functietitel waarvoor je solliciteert.

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

JOB

Gemeente BEVEREN zoekt een (m/v/x)

ALGEMEEN DIRECTEUR
Een scharnierfunctie tussen politiek bestuur en operationele organisatie 
mét grote maatschappelijke relevantie.

Als algemeen directeur staat je in voor de algemene leiding van de 
diensten van de gemeente en van de diensten van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn. 

Zo ondersteun je beide besturen bij het realiseren van de 
vooropgestelde doelstellingen. Met voorop het verzekeren van een 
adequate individuele en collectieve dienstverlening aan de bevolking.

De algemeen directeur staat aan het hoofd van het personeel van deze 
besturen en is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer.

Ben jij

• een enthousiaste master?

• betrokken en beschik je over een verbindende persoonlijkheid?

• klantgericht en enthousiast om leiding te geven aan een diverse 
groep mensen?

• strategisch onderbouwd en klaar om een écht verschil te maken?

• stressbestendig, flexibel en objectief?

Heb je ook nog eens de nodige ervaring als people manager, 
bruggenbouwer en decision taker? Dan ben jij misschien wel de 
algemeen directeur die Beveren nodig heeft.

HOE SOLLICITEREN?

Meer informatie vind je op beveren.be/vacatures of kan je opvragen 
bij Sarah Van Wynsberghe via sarah@assolutions.be of 09/389 69 94. 
Inschrijven via jobsolutions.be/register/6363
Uiterste inschrijvingsdatum is 24 oktober 2020.



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

De kennismaking
Brabantia is van 1919 tot nu 
uitgegroeid van een kleinschalig 
familiebedrijf tot een betrouwbaar 
internationaal designmerk dat 
geliefd is voor zijn mooie, handige en 
duurzame oplossingen in huis. Het 
geheim van hun succes als marktleider 
in Europa? Ze creëren verrassende 
producten met een eigentijds 
ontwerp, die de dagelijkse klusjes 
in het huishouden, de keuken en de 
badkamer plezieriger maken, letterlijk 
‘Designed for living’. En daar zijn ze 
trots op, samen met ongeveer 1.000 
Brabantianen die dagelijks instaan 
voor de ontwikkeling, productie, 
marketing, verkoop en distributie van 
hun artikelen wereldwijd. Op de site 
in Pelt werken 240 medewerkers, die 
verdeeld zijn over de productiehallen 
en het distributiecentrum. Om mee de 
schouders te zetten onder de verdere 
groei en professionalisering van de 
productieafdelingen zijn wij voor hen 
op zoek naar een:

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

OPERATIONSMANAGER
Motiverende peoplemanager met ervaring in maakindustrie
De uitdaging: • Realiseren van de geplande productie in de metaal- en kunststofafdeling • Overzien van 
mensen en middelen zodat de gevraagde hoeveelheden volgens de voorgeschreven kwaliteitsnormen 
worden opgeleverd • Verantwoordelijk voor de onderhoudsafdeling • Coördineren en bewaken van de 
operationele voortgang van de productie: opmaak van de werkplanning, bepalen van prioriteiten, toezien op 
naleving van werkvoorschriften, … • Dagelijks aansturen en motiveren van supervisors en teamleaders die 
op hun beurt verantwoordelijk zijn voor een 150-tal operatoren • Realiseren van een continue verbetering 
van e�  ciëntie, realisatie van kwaliteitsnormen en leveringsbetrouwbaarheid • Bewaken van budgetten, 
opstellen van investeringsplannen in functie van het verbeteren van de beschikbaarheid en performantie 
van machines en installaties • Opstellen van een budget en jaaractieplan en die vertalen naar concrete KPI’s 
voor elke afdeling • Sleutelrol in procesoptimalisatie en implementatie van werkprocessen en verbeteringen 
• Rapporteren aan de plantmanager

De perfecte match: • Master werk- en denkniveau en enkele jaren ervaring in een leidinggevende rol 
in een productieomgeving • Ervaring in de kunststofverwerkende industrie is een belangrijke troef maar 
geen must • Inspirerende, coachende en hands-on leidinggevende met ervaring op vlak van operational 
excellence, LEAN Manufacturing • Dynamisch, actiegericht en een scherpe analytische en proactieve 
instelling • Resultaat- en klantgericht, probleemoplossend, fl exibel en stressbestendig

Het aanbod: • Een internationale organisatie met een uitstekende reputatie waar ondernemingszin, 
initiatief en creativiteit sterk gewaardeerd worden • Familiebedrijf met een open, eerlijke en directe 
bedrijfscultuur en hoge funfactor • Een functie met een grote verantwoordelijkheid en ruimte om echt 
impact te genereren • Een jong, dynamisch en ambitieus managementteam waarin jij zelf verder kan 
groeien • Een aantrekkelijk salarispakket inclusief extralegale voordelen, zoals een fi rmawagen

De kennismaking
Houbrechts Bouwmarkt is als Alkens 
familiebedrijf een gevestigde waarde 
voor zowel professionals als doe-
het-zelvers die op zoek zijn naar 
dak- of gevelbekleding, materialen voor 
binnen- of buitenafwerking, carports, 
terrasoverkappingen, veranda’s, 
tuinhuizen, poolhouses of aanverwante.
Het bedrijf heeft een geschiedenis 
van meer dan 50 jaar. Vandaag 
beschikt Houbrechts Bouwmarkt over 
meer dan 12.000 m² aan showroom 
en magazijnen, inclusief knip- en 
plooibanken en een lakinstallatie. 
De unieke showroom met verschillende 
opstellingen biedt de klant een concreet 
idee van de mogelijkheden. 

Houbrechts Bouwmarkt heeft 
een unieke opportuniteit voor een 
dynamische professional die zijn 
interesse in de bouw wil benutten in een 
adviserende binnendienstfunctie.

 www.houbrechts-bouw.be

TOONZAALADVISEUR BOUWMARKT
Met een passie voor bouw en klantenadvies

De uitdaging: • Samen met je collega’s zorgen voor een professionele ontvangst van de klanten 
en hen adviseren op een warme, deskundige en vlotte manier • Vanuit jouw productkennis en 
a�  niteit met de praktische toepassing klanten begeleiden bij de realisatie van hun project • Vragen 
van klanten beantwoorden en vanuit Briljant zorgen voor een correcte o¥ erte • Vanuit jouw 
ervaringen in de showroom meewerken aan het up-to-date houden van het productengamma 
• Innovatieve materialen en technieken op de markt opvolgen • Nauw samenwerken met de 
familiale eigenaren aan wie je ook rechtstreeks rapporteert

De perfecte match: • Allrounder met een sterke interesse in alles wat met bouwtoepassingen 
te maken heeft • Een degelijk praktisch denkniveau • Passie voor een adviserende functie en 
tevreden klanten • Vlot met digitale toepassingen (o¥ ertes worden gemaakt in Briljant) • Kennis 
van een tekenprogramma of bereid hier een opleiding voor te volgen • Communicatief sterk 
• Bereid om op zaterdagvoormiddag te werken (de toonzaal is geopend tot ‘s middags)

Het aanbod: • Boeiende functie in een fi nancieel stabiel en groeiend familiebedrijf met een open 
cultuur en korte communicatielijnen • Mooie werkomgeving waar de klant zijn toekomstige project 
kan zien en voelen • Zeer degelijk salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen

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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

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

Approval number: VG. 1560/BO

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

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

 www.europressgroup.com

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

 De perfecte match: • Technische opleiding en/of achtergrond (machinebouw, automatisering, …), 
aangevuld met minimaal 5 jaar commerciële buitendienst ervaring in een B2B-omgeving 
• Ervaring in projectverkoop van investeringsgoederen: klanten adviseren en overtuigen 
• Innovatieve mindset en ervaring met of interesse in IoT-toepassingen • Nieuwe projecten realiseren en 
de omzet in de regio verhogen • Wonen in Antwerpen, Limburg of Vlaams-Brabant

Het aanbod: • Je komt terecht in een innovatieve onderneming met unieke digitale oplossingen in 
de Europese markt • De kans om mee je stempel te drukken op de groei van Europress in de Benelux 
en in functie daarvan ook persoonlijke doorgroeimogelijkheden • Een aangename en stimulerende 
werkomgeving met aandacht voor de mens • Een grondige opleiding, een aantrekkelijk salarispakket 
(waarvan, indien gewenst, een gedeelte op commissie), aangevuld met extralegale voordelen zoals een 
mooie fi rmawagen



JOUW OPDRACHT:
• Als elektricien sta je in voor het preventief klein en groot 

elektrisch onderhoud van onze installaties. Je voert 
inspecties uit op de installaties en gebouwen, je volgt de 
onderhoudsschema’s van groot onderhoud op en voert 
indien nodig herstelwerkzaamheden uit

• Bij acute storingen spoor je de oorzaken op en je verhelpt ze 
onmiddellijk indien mogelijk

• Je registreert de uitgevoerde herstellingen in het 
beschikbare softwareprogramma.

JOUW PROFIEL:
• Technisch Secundair Onderwijs elektrotechniek of gelijk-

waardig door ervaring

• Kennis PLC techniek is een pluspunt

• Je stelt je fl exibel op en bent bereid te werken in een 
ploegenstelsel met regelmatig nacht- een weekendwerk 
volgens een beurtrolsysteem

• Je hebt basiskennis van MS Offi ce.

JOUW OPDRACHT:
• Als controlekameroperator ben je verantwoordelijk voor 

het correct uitvoeren van een planning voor het transport 
van goederen uit diverse vervoersmiddelen (schip, trein, 
vrachtwagen) naar of van het silocomplex

• Conform de operationele planning bepaal je de 
transportroutes en bestuur je de installaties

• Je ziet toe op het rendementsvol functioneren van de 
transportinstallaties en maakt tijdig melding van storingen 
aan de shiftsupervisor en de technische dienst zodat het 
laad- en losproces niet in gedrang komt.

JOUW PROFIEL:
• Je hebt een diploma secundair onderwijs bij voorkeur uit 

een technische richting (TSO of STEM)

• Je stelt je fl exibel op en bent bereid te werken in een 
ploegenstelsel met regelmatig nacht- en weekendwerk 
volgens een beurtrolsysteem

• Stressbestendig, disciplinair en punctueel zijn

• Zelfstandig maar tevens in teamverband kunnen werken.

EEN UITDAGENDE JOB
IN DE HAVEN VAN GENT, 

HET ZEGT JE WAT?

INTERESSE?
stuur je cv naar 
sollicitatie@eurosilo.be 
of bel naar 09/353 77 92

MEER INFO?
kijk op www.eurosilo.be

CONTROLEKAMEROPERATOR

ONDERHOUDSELEKTRICIEN

Euro-Silo, een toonaangevend op- en 
overslagbedrijf voor granen en derivaten, is 

op zoek naar nieuwe collega’s:

Sinds 1977 is Stagobel Electro, gevestigd in Deinze, exclusief invoerder voor de Belgische markt 
van gerenommeerde Belgische en buitenlandse elektrische installatiematerialen. 

Voor de uitbreiding van ons team zoeken wij een:

Inside Sales Engineer met commerciële feeling (afdeling e-mobility / afdeling electrical safety )
Een greep uit jouw takenpakket 
• Je staat in direct contact met onze klanten, denkt met hen 

mee en zoekt naar de meest passende oplossing voor zijn 
situatie 

• Je werkt offertes uit en biedt telefonisch technische 
ondersteuning 

• Je werkt marketinginitiatieven uit, informeert de markt over 
onze oplossingen en diensten en verzorgt trainingen aan 
onze verdelers en installateurs

Wie ben je ?
• Je bent commercieel gedreven en hebt een klantgerichte 

attitude

• Je beschikt over minstens een bachelor diploma in een 
technische richting

• Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in technische 
sales

• Naast Nederlands heb je kennis van de Franse en Engelse 
taal

Wij bieden je 
• Een salaris in overeenstemming met je achtergrond en er-

varing, aangevuld met extralegale voordelen (hospitalisatie- 
en groepsverzekering, maaltijdcheques, telewerk, …)

Stuur E-mail : jobs@stagobel.be 

IRS-Haegeman is een familiaal bedrijf dat vooral actief is binnen de indus-
triële renovatie van ateliers, loodsen, scholen, sportcomplexen. Hoewel de 
meeste van onze projecten in Oost-Vlaanderen liggen, werken we over heel 
België. Onze voornaamste activiteit is het plaatsen van sandwichpanelen op 
daken. We zijn partner van verschillende bekende merken zoals Kingspan, 
Joris Ide en Velux. Ons atelier is gelegen langs de E40 in Aalst. 

Voor uitbreiding van ons bestaand team zijn we op zoek naar:
2 plaatsers van sandwichpanelen

• Je komt terecht in een klein familiebedrijf: Isotherm Roof Systems telt 4 medewerkers. 
De zaakvoerder werkt mee op de werf.

• Motivatie is voor ons belangrijker dan ervaring. We kunnen een opleiding binnen ons bedrijf voorzien.
•  Afwisselend werk: zowel op locatie als in ons atelier te Erembodegem, montage van staalstructuur, 

hout, sandwichpanelen, lichtstraten in glas.
Geïnteresseerd? Kijk dan online voor meer informatie of neem contact op met Christiaan Haegeman 
via e-mail (info@irs-haegeman.be) of per telefoon (0475 38 56 48). 

Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

www.asap.be/nl/jobs/bouw

CHECK:
Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

Zin in een 
TOPJOB IN DE BOUW?

Als Volvo technieker ben je verantwoordelijk voor de probleemdiagnose en vlotte 
herstelling bij optredende grote storingen in productie.

Waarom Volvo? Je krijgt meteen een vast contract met een 
mooi pakket aan extralegale voordelen. Je krijgt 
maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, 
woon-werkvergoeding. Tevens bieden we de kans aan zeer 
voordelige prijzen een wagen te leasen of aan te kopen. 

Heb je interesse of wens je eerst meer informatie? 
Solliciteer vandaag nog via volvocargent.be/jobs of stel eerst 
je vragen via selectie@volvocars.com

Wij zoeken hiervoor
 Technische bachelors en graduaten,  6 of 7 TSO elektrische installatie 

technieken, regeltechnieken, industrieel onderhoud, elektro-
mechanica, industriële elektriciteit,…

 Techniekers (ervaren en junior) met een passie voor geautomatiseerde 
productiemachines en de nieuwste technologieën.

Alles wat Volvo doet, begint bij mensen. De missie van Volvo Car Gent is om uw 
leven eenvoudiger, veiliger en beter te maken, dit is voor ons een tweede natuur. 
Onze drie kernwaarden zijn vandaag belangrijker dan ooit: veiligheid, kwaliteit en 
milieubewustzijn. We beschermen wat belangrijk is en zijn er trots op dat we de 
wereld voor iedereen een beetje beter maken. 

VOLVO CAR GENT ZOEKT TECHNIEKERS
WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?



Afdelingshoofd financiële
zaken

Gemeente en OCMW Zaventem werven een voltijds
statutair afdelingshoofd financiële zaken aan op niveau
A4a-A4b.

Zie de gemeentelijke website voor functieinhoud,
voorwaarden, verwachtingen en selectieprocedure
(www.zaventem.be/jobs).

Interesse? Solliciteer uiterlijk op 20 oktober 2020 via
https://www.jobsolutions.be/register/6342 of per e-
mail naar vacature@zaventem.be.

Zaventem is als gastvrije en
veelzijdige gemeente een
aantrekkingspool voor
Vlaanderen en heel België.
De gemeente geniet van
een uitzonderlijke situatie in
Europa en biedt een
uitstekende leef- en
werkomgeving.

Gemeente en OCMW
Zaventem tellen ongeveer
500 medewerkers die
dagdagelijks instaan voor
de dienstverlening aan de
inwoners.

Meer informatie op
www.zaventem.be/jobs of bij
Annick De Zutter, deskundige
werving en selectie, via
vacature@zaventem.be of 02 716
32 42.

Meer informatie op 
www.zaventem.be/jobs of bij
Annick De Zutter, deskundige 
werving en selectie, via 
vacature@zaventem.be
of 02 716 32 42.

Afdelingshoofd financiële
zaken
Gemeente en OCMW Zaventem werven een
afdelingshoofd financiële zaken aan op niveau A4a-A4b.

Het betreft een voltijdse contractuele functie.

Zie de gemeentelijke website voor functieinhoud,
voorwaarden, verwachtingen en selectieprocedure
(www.zaventem.be/jobs).

Interesse? Solliciteer uiterlijk op 15 juli 2020 via
https://www.jobsolutions.be/register/5869 of per e-
mail naar vacature@zaventem.be.

Zaventem is als gastvrije en
veelzijdige gemeente een
aantrekkingspool voor
Vlaanderen en heel België.
De gemeente geniet van
een uitzonderlijke situatie in
Europa en biedt een
uitstekende leef- en
werkomgeving.

Gemeente en OCMW
Zaventem tellen ongeveer
500 medewerkers die
dagdagelijks instaan voor
de dienstverlening aan de
inwoners.

Meer informatie op
www.zaventem.be/jobs of bij
Annick De Zutter, deskundige
werving en selectie, via
vacature@zaventem.be of 02 209
10 63.

www.overijse.be/jobs

“We zetten ons in voor de streek waarin 
we zelf wonen. Hierdoor kunnen we het 
resultaat van onze inspanningen met 
onze eigen ogen zien en een goede 
service leveren aan onze inwoners, 
en dat vormt echt een meerwaarde.”

TIM HOUBEN, FAUVE TRAPPENIERS, KATRIJN DEWIT 
JOUW TOEKOMSTIGE COLLEGA’S

Wij zoeken:

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

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

Op zoek naar 
een job met pit?

www.overijse.be/jobswww.overijse.be/jobs

personeelsdienst@overijse.be. 

www.overijse.be/jobswww.overijse.be/jobs

personeelsdienst@overijse.be. 

een specialist facilitair beheer
• Je coördineert bouw- 

en renovatieprojecten.
• Je adviseert over 

werkplekinrichting en 
interne verhuizen.

• Je maakt technische 
bestekken bij overheids-
opdrachten.

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. 

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.



“40 procent van beroepsbevolking werkt thuis in 2025”

“Indien thuiswerk in uw sector en bedrijf mogelijk is, blijf 
dit systeem dan graag zoveel mogelijk aanhouden”, zo 
luidde enkele dagen geleden de oproep van viroloog 
Marc Van Ranst aan de werkgevers.  “Thuiswerken is 
een heel belangrijke bijdrage om virustransmissie-
kansen te verminderen op de werkvloer, maar ook op 
het openbaar vervoer”, klonk het.

70 PROCENT
Thuiswerk is universeel. Wereldwijd werkte tijdens de 
pandemie gemiddeld 64 procent van het personeels-
bestand thuis. Pre-pandemie was dit 9 procent, wat dus 
een zevenvoudige stijging is. Dat blijkt uit onderzoek 
van Tata Consultancy Services (TCS) bij driehonderd 
senior managers in Noord-Amerika, Azië en Europa, 
waaronder ook België.
Al zijn er regionale verschillen. In heel Europa werkt 
momenteel 70 procent van de werknemers thuis.

Vergeleken met andere onderzochte werelddelen is 
dat in Azië 67 procent en in Noord-Amerika 60 pro-
cent. Let wel, het onderzoek van TCS werd een drietal 
maanden geleden uitgevoerd, dus mogelijk ligt het per-
centage thuiswerkers intussen lager. Maar (met ook de 
oproep van Van Ranst in het achterhoofd) vermoedelijk 
ook niet veel lager.

VOORAL AZIË
De belangrijkste bevinding uit de studie is misschien 
nog wel de voorspelling voor de toekomst. Want ook 
op langere termijn is thuiswerk een blijver. Zo denken 
de senior managers dat tegen 2025 zowat 40 procent 
van de beroepsbevolking thuis zal blijven werken. Al 
gaat het dan wel om westerse en Aziatische werkne-
mers.
Het is de verwachting dat werknemers in Azië vaker 
thuiswerken (45 procent van hun beroepsbevolking) 

dan in Noord-Amerika (37 procent). Europa (41 procent) 
zit daartussen. Terug naar de situatie van vóór de pan-
demie gaat het dus nooit. (WiVi)

Werkt vandaag door de coronapandemie de grote meerderheid van de werknemers thuis, dan is de vraag hoe 
dat binnen pakweg vijf jaar zal zijn. Het antwoord: vier op tien zou dan nog thuis aan de slag zijn.

N.V. GARAGE DE PLECKER-PAUWELS 
INDUSTRIALAAN  2  -  GROOTBIJGAARDEN

MEKANIEKER VOOR VRACHTWAGENS 
Functie
- Stellen diagnose Daf – Vrachtwagens met 

diagnose-software
- Uitvoeren herstellingen en onderhoud 
- Nazicht vrachtwagens en trailers voor technische 

keuring 
- Uitvoeren programmaties 
Profiel 
- Diploma automechanica 
- Goede kennis Nederlands  - Frans 
- Inzet, enthousiasme en collegiale teamspeler 
- Leergierig, flexibel en nauwkeuring 

MAGAZIJNMEDEWERKER
Functie   
- Verwerken bestelorders onderdelen 
- Op orde houden magazijn 
- Bediening klantenbalie 
- Bediening werkplaatsbalie 
- Aanmaken en opvolgen van werkorders 
Profiel
- Leergierig, Flexibel, Nauwkeurig werken 
- Goede kennis Nederlands en Frans 
- Inzet, Enthousiasme 
Interesse ?
mail naar Ann@deplecker.be of tel 02/482.39.70

Inschrijven kan tot 20/10 19uur via
www.pmclub.be/kalender

HR, LEADERSHIP & SUSTAINABILITY
PMC-EVENT 22.10.2020 vanaf 17u30

Prof. Dr Wayne Visser will present research from Cambridge University and Antwerp 
Management School on the characteristics of individual sustainability leaders and the business 
benefits of sustainability leaderships, especially for employees. ‘Good Work Goals’ lay 
emphasise on wellbeing economy and culture.

He will also introduce the importance of resilience, especially during these Corona-times, and 
the findings of collaborative research by AMS and Randstad on the state of future resilience 
among employees and organisations in Belgium. Mr. Eddy Annys, managing director at 
Randstad Belgium, will be happy to share insights from this collaborative research and the 
roll-out of the Randstad Future Resilience Index.

PRAKTISCH
Online webinar, de link krijg je toegestuurd na inschrijving. 

22.10

INTERESSE? rcotar@splendid.be  011/45 82 30

SPLENDID WONINGBOUW  Industrieweg 41, 3583 Paal

REGIO Limburg, Vlaams-Brabant, Antwerpen

ERVARING IN WONINGBOUW IS GEWENST

GOEDE VOORWAARDEN WORDEN GEGARANDEERD

ZOEKT

O N D E R A A N N E M E R S

RUWBOUWMETSELWERKEN



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

Neem zelf het stuur in handen en geef je carrière een nieuwe wending

Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@sterckx-desmet.be
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Wij actief in de sectoren

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

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?



Functie: Als Safety Offi cer zal je nauw samenwerken met de Safety Manager. Je bent bereid je volledig in te werken in de interne organisatie van het bedrijf en je verder 
te bekwamen in alle domeinen van het Safety Management van de site. I Samen met de Safety Manager neem je de praktische uitrol en opvolging van het safetybeleid 
op je. I Je geeft op regelmatige basis safetytrainingen en bent verantwoordelijk voor de planning en opvolging ervan. I Je rapporteert rechtstreeks aan de Safety Manager
I Als Training Offi cer stippel je mee het opleidingsbeleid uit. In deze rol rapporteer je aan de HR Manager.

Profi el: Je genoot een bacheloropleiding en hebt reeds een eerste praktische ervaring in een preventiedienst, bent in het bezit van het getuigschrift Preventieadviseur niveau 
II of bent bereid dit te verwerven. I Aangezien je in een productieomgeving werkt, is een grote aanwezigheid op de werkvloer en een sterke affi niteit met techniek een must.
I Je bent administratief sterk en beschikt over de juiste vaardigheden voor het uitwerken van procedures en instructies. I Je bent communicatief, sociaal en beschikt over 
sterke relationele vaardigheden. I Je werkt gestructureerd en georganiseerd. I Je spreekt vloeiend Nederlands en Frans en hebt een basiskennis Engels.

Na een grondige inwerk- en opleidingsperiode die je met de huidige productiemanager doorloopt, neem je de operationele leiding over van onze productieafdeling van 
versgekoelde voorgebakken frieten met een 50-tal medewerkers. 

Functie: Je bent verantwoordelijk voor het operationeel aansturen van de productieafdeling. I De binnenkomende productieorders vertaal je in een concrete productieplanning. 
I Je initieert acties gericht op het optimaliseren van het grondstofverbruik, het (technisch) effi ciënt inzetten van het machinepark en het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit. 
I Je stelt productierapporten op en ziet toe op de opvolging van de productierendementen. I Je ziet erop toe dat onze kwaliteitsstandaarden strikt nageleefd worden. I Je bent 
de interne contactpersoon binnen het bedrijf voor alle operationele aspecten van de productieafdeling. I Je rapporteert aan de plant manager, maakt deel uit van en werkt nauw 
samen met het managementteam van de site. 

Profi el: Je genoot een bacheloropleiding (bijv. agro- en biotechnologie), of een masteropleiding (bijv. bio-ingenieur, industrieel ingenieur), met een eerste ervaring in een 
productieomgeving. I Je woont bij voorkeur in de omgeving van het bedrijf. I Je neemt initiatief, weet van aanpakken en ben pragmatisch ingesteld. I Jouw job speelt zich voor 
het grootste deel af ‘on the fl oor’, waar je als een echte peoplemanager je medewerkers weet te coachen en te motiveren. I Je spreekt vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Lutosa is een Belgisch bedrijf dat sinds 1978 actief is in de verwerking van aardappelen. Het stelt 
1.000 medewerkers tewerk en telt twee productie-eenheden, een in Leuze-en-Hainaut en een in 
Sint-Eloois-Vijve. Jaarlijks produceert het bedrijf 640.000 ton diepgevroren en gekoelde frieten, 
diepgevroren specialiteiten en gedroogde aardappelvlokken.
Via de 26 fi lialen en verkoopkantoren verspreid over de wereld exporteert Lutosa 94% van zijn 
producten naar 136 landen. Ze zijn bestemd voor restauratie (commerciële en collectieve), groot- 
en middelgrote distributie en de industrie.

SAFETY & TRAINING OFFICER

PRODUCTIEMANAGER

www.lutosa.com

Aanbod: Je kan rekenen op een competitief loonpakket met tal van extralegale voordelen. I Lutosa investeert in jouw persoonlijke 
ontwikkeling en opleiding. I Je krijgt een grondige opleiding door ervaren collega’s. I Je komt terecht in een bedrijf waar waarden als 
collegialiteit, teamgeest en openheid hoog in het vaandel gedragen worden.

Interesse? Solliciteer nu! Stuur uw kandidatuur met cv naar Peter Kindt, n.v. Lutosa-Plant Waregem,
Schoendalestraat 221, 8793 St.-Eloois-Vijve. E-mail: peter.kindt@lutosa.com I Discretie verzekerd.

Ter versterking van ons team zoeken we voor de site in Waregem m/v:

www.brugge.be/vacatures

WERFT
AAN

Dienstleider 
Gevangenisbibliotheek 
(halftijds - niveau B1-B3)

Is bibliotheekwerk in een bijzondere context 
iets voor jou?
• Je coördineert de werking binnen de Brugse 

gevangenisbibliotheek.
• Dit omhelst de traditionele bibliotheektaken 

zoals beheer collectie, onthaal en begeleiden 
van de gebruikers en samenwerking met de 
openbare bibliotheek.

• Daarnaast neem je ook initiatieven om de 
maatschappelijke rol die de bib heeft in deze 
specifieke omgeving ten volle te ontwikkelen.

Maar deze job is nog zoveel meer! 
Bekijk onze unieke reportage samen met de 
vacature online op www.brugge.be/vacatures.

Stad Brugge 
zoekt momenteel:

Online inschrijving 
uiterlijk tot 2 november 2020

Voor inschrijvingen en meer info omtrent 
de job, voorwaarden en verloning, 

surf naar www.brugge.be/vacatures.

Goesting om ook je carrière 
gesmeerd te laten verlopen?

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

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

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

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN 
TECHNIEK?



Office Manager 
Pro-active and discreet professional supporting EMPWR’s 
management

Company info: EMPWR is the reference for protein bars in Europe. This dynamic, fast-growing 
company develops, produces and sells next-generation, tasty and healthy snacks for leading 
A brands, retailers and on-line platforms. Constantly pushing itself, its clients and the  
creativity of its employees, EMPWR instinctively aims for better, healthier and tastier. EMPWR 
has its headquarters in Ghent, a state-of-the-art production plant in Nova Gradiska, Croatia, and  
3 hubs in Hasselt, Hamburg and Zagreb.
 

Position: Are you looking for a job where you can manage  
calendars, prioritise different appointments, organise and  
prepare meetings and make travel arrangements for business 
trips? Do you want to prepare reports, presentations and act as 
an Office Manager for 2 sites?

Yes? Then you can be EMPWR’s new Office Manager, working 
from the Ghent office.

What we offer you: • A key position in a fast-growing and  
internationally oriented company • An opportunity to work in 
a vibrant and entrepreneurial environment with a focus on 
growth, health and sustainability • A competitive salary with a 
number of fringe benefits.

Interested? Surf to jobs.hudsonsolutions.com and apply 
online. Questions? Please contact Reinout Van Dorpe at 
+32 9 242 54 83. 

 This recruitment is exclusively conducted by

International Sales Manager
Responsible for a number of international strategic clients 
and for building new partnerships 

Position: Are you looking for a job where you can manage 
your portfolio of international key accounts while building long- 
lasting partnerships? A job where you can introduce new con-
cepts and product development projects?

Yes? Then you can be EMPWR’s new International Sales  
Manager, helping to make its further growth happen.
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Plant Manager
Sterk empathische peoplemanager met helicopterview en 
technisch inzicht in de procesindustrie

Bedrijfsinfo: Royal Agrifi rm Group, met een jaarlijkse omzet 
van €2,1 miljard en meer dan 3000 werknemers, is een toonaan-
gevende agrarische coöperatie met een internationaal netwerk van 
dochterondernemingen in 16 landen en een wereldwijd distributie-
netwerk. Samen leveren ze meetbare, relevante en duurzame waar-
de op de boerderij, de akker en voor de industrie. Voor onze meest
geavanceerde productielocatie (Drongen) van premixen, mineralen, 
concentraten, voeders voor jonge dieren en functionele ingrediën-
ten voor de diervoederindustrie, zijn we op zoek naar een (m/v):

Functie: • Je bent eindverantwoordelijke voor de strategische en 
operationele leiding van de Productie, Supply Chain & Kwaliteit 
• Op basis van analyses streef je KPI’s na omtrent kwaliteit, lever-
betrouwbaarheid, veiligheid & milieu, maintenance, fi nance, 
staffi  ng & engagement, ... Je weet deze als inspirerende leider op 
een pragmatische manier te realiseren • Met je toegankelijke stijl,
empowerment en sterke communicatieskills slaag je erin het 
team mee te krijgen in een constructief proces van verdere struc-
turele optimaliseringen • Je stroomlijnt de verschillende communi-
catielijnen, zorgt voor nauwe afstemming met het verkoopteam 
en weet bruggen te slaan naar andere afdelingen/plants • Je 
rapporteert aan de Operationeel Directeur EMEA van de groep.

Profi el: • Je genoot een technische masteropleiding en hebt 
minstens een 10-tal jaar ervaring in een leidinggevende functie 
binnen een productieomgeving. Ervaring in de procesindustrie 
is een absolute troef • Je beschikt over een brede technische 
kennis, combineert een strategische visie met een operatio-

nele hands-on aanpak en getuigt van een sterk businessinzicht 
• Als empathische en initiatiefrijke peoplemanager ondersteun 
je je direct reports in hun ontwikkeling. Je weet de mensen te 
inspireren en te coachen om het beste uit zichzelf te halen 
• Je bent een diplomatische en sterk communicatieve persoon 
die gemakkelijk connecteert met verschillende stakeholders. 

Aanbod: • Een uitdagende managementrol met impact waar 
je als leider samen met een ervaren team kan werken aan 
een state-of-the-art productieplant binnen een internationale 
groep • Een groeibedrijf dat ondernemerschap en persoonlijk 
engagement weet te waarderen en op niveau verloont.

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

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met
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Voeders Seurynck (www.seurynck.be) is een 
sterk gerenommeerd familiebedrijf actief in 
productie van veevoeders voor varkens en 
runderen. Een team van gespecialiseerde 
medewerkers staat dagelijks borg voor top-
kwaliteit en sterke service naar klanten toe.
Met het oog op verdere groei kijken we op 
korte termijn uit naar een uitstekend (m/v) 

Functie-inhoud: U bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de doelgroep 
varkensbedrijven. Dit houdt onder meer in: • een duurzame relatie onderhouden 
met bestaande klanten • prospecteren van nieuwe opportuniteiten • u bent de 
gesprekspartner van uw klantenrelatie voor de bedrijfsbegeleiding in brede zin. 
Daarbij biedt u advies en oplossingen op maat en zorgt u voor de nodige ondersteuning 
m.b.t. nutritie, management, wetgeving en sectoreigen verplichtingen. U doet ook 
beroep op onze vaste partners voor een optimale klantenondersteuning • over al uw 
activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan de directie.

Functieprofi el: • sterke affi  niteit met de landbouwsector • opleidingsniveau 
master of bachelor • goed logisch en analytisch denkvermogen en leidinggevende 
managerskwaliteiten • een goede commerciële affi  niteit is een sterk pluspunt
• ook young potentials komen in aanmerking.

Functievoordelen: Voeders Seurynck biedt: • een competitief salarispakket • een 
goede opleiding • ruime mate van werkautonomie • jobzekerheid in een fi nancieel 
sterk en ambitieus familiebedrijf.

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

Regio West- en Oost-Vlaanderen
VERTEGENWOORDIGER - CONSULENT VARKENS
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Selectie & Individuele screenings

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

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

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:



Grijp nu jouw kans! kato@aanwervingshuis.be
056 225 880 | www.aanwervingshuis.be
Deze functies worden exclusief behandeld door Aanwervingshuis.

Werkvoorbereider - Technisch Tekenaar (ref. 8986)

Projectleider Industriebouw (ref. 8984)

Functie: In samenspraak met de collega’s maak je voorontwerpen en voorzie je 2D- en/of 3D-
tekeningen in functie van een succesvolle verkoop. Eens het project in uitvoering is, neem je het dossier 
in handen samen met de projectleiding. Je werkt in nauw overleg met het tekenbureau de plannen uit. 
Je plaatst ook de nodige bestellingen voor de projecten. 

Profi el: Je bent erg leergierig en nauwkeurig. Je kan je vinden in de visie van Raes Construct. Je hebt 
enige ervaring in een vergelijkbare functie en een technische opleiding en/of affi  niteit.

Functie: Jij hebt de leiding over de organisatie van jouw projecten. Hierdoor ben je hét aanspreekpunt
van de klant en stuur je de eigen montageploegen en dito onderaannemers aan. Je volgt de budgetten
op gedurende het bouwproces en zorgt op het einde van de werken voor de oplevering. Door jouw 
goede voorbereidingen en instructies, is het duidelijk voor de collega’s op de werven hoe ze het 
project succesvol kunnen volbrengen. 

Profi el: Je bent communicatief, fl exibel, nauwkeurig en handelt proactief. Daarnaast heb je 
leidinggevende capaciteiten en heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je beschikt over een 
relevant diploma en je hebt ervaring binnen de bouwsector.

Wat biedt Raes Construct zijn werknemers?: Uitdagende en gevarieerde jobs binnen een familiale 
KMO met een vlakke structuur en een goede portie West-Vlaamse DNA.
Toff e collega’s, ambitieuze projecten en een competitief loonpakket.

Raes Construct te Gullegem is een familiale en 
ambitieuze onderneming. Ontwerp en montage van 
bedrijfsgebouwen, opslagloodsen, sorteer- en pakstations 
en landbouwloodsen. Door én voor vakmensen. Raes 
Construct staat voor Professioneel, Punctueel en Perfect. 
Ze gaan voor een duurzame bouwoplossing, op maat van 
de wensen en noden van de klant. Dit in zowel België als 
Frankrijk.

Ze zoeken enkele enthousiaste medewerkers (m/v) om 
hun groeiende KMO te versterken:

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.

KIJK & BOUW nv, gevestigd in MENEN, is een innovatief familiebedrijf

actief in houtskeletbouw. Wij treden op als aannemer voor particulieren

(woningbouw) en professionelen (appartementsbouw, vernieuwbouw, 

projectbouw). Ter opvolging zoeken wij een (m/v): 

De uitdaging: Na een grondige introductie word je eindverantwoordelijk voor het volledig 
productierijp maken van projecten op basis van architectuurplannen. Vertrekkend van telkens 
nieuwe ontwerpen zal je de uitvoeringsplannen in detail uitwerken en bestanden exporteren 
voor de CNC-productiemachines. Hiertoe werk je nauw samen met de projectleider en het 
studiebureau.

Profi el: • ingenieur of technisch bachelor (bijv. houttechnologie) of gelijkwaardig door 
ervaring • sterk inzicht in totaalprojecten • resultaatgericht • met ambitie om verder te 
groeien.

  Aanbod: • zeer veelzijdige en telkens unieke opdrachten • een grote autonomie en 
eindverantwoordelijkheid • een effi ciënt georganiseerd bedrijf • een stimulerend, 

marktconform salarispakket).

www.kijkenbouw.be

PROJECTTEKENAAR
met groeikansen tot productieleider houtskeletbouw (ref. 40017)

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 

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

JUNIOR CONSULTANT (ref. 124 405)

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

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

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

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

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



COORDINATOR DIENSTENCHEQUEBEDRIJF
(ref. 124 203)

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

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

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

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

OCTOPOETS vzw met vestigingen in WEVELGEM en
MENEN stelt meer dan een 170  huishoudhulpen tewerk.
Voor de dagelijkse leiding zoeken wij een (m/v):

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

INTERNATIONAL SERVICE ENGINEER
(ref. 50 405)

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

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

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

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

bespreken) + dienstwagen.

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

experts in personeelsscreening

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

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

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

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

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

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

+ voordelen + representatieve bedrijfswagen.

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80 of 059 26 76 57  

www.verdonckbv.be 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 



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

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.

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!

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


