
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  

SOLLICITEREN ALS STARTER

Veel starters vinden maar geen baan. Of ze zitten vast in een zielloze job. In haar boek 
Entry Level Boss brengt Alexa Shoen tips om elke (jonge) werkzoekende wegwijs te 
maken in de jungle van de 21e-eeuwse arbeidsmarkt. Met onder meer deze vijf foute 
aannames over solliciteren als starter.

“Steeds meer
multinationals laten hun 
minimumvereisten voor 

diploma’s vallen.”

Alexa Shoen,   
auteur en initiatiefnemer van 

Entry Level Boss

Onwaarheid 1.   JE MOET JE 
NETTEN ZO WIJD MOGELIJK UITWERPEN
Het is begrijpelijk dat je als starter de neiging hebt 
om je jobwensen niet al te concreet te maken. 
Je wil namelijk alle opties openhouden. “Al zal 
specialisatie je carrièregroei eerder versnellen in 
plaats van afremmen. Met een zin als ‘ik wil iets 
doen in marketing’ ben ik bijvoorbeeld niets”, stelt 
Alexa Shoen in Entry Level Boss, dat zowel een 
boek is als een online carrièreplatform.
Tegelijk hou je er wel best rekening mee dat de 
carrièrepaden tegenwoordig geen rechte lijnen 
meer volgen. “Je kunt jezelf nauwelijks meer in 
een hokje stoppen, aangezien de economie tel-
kens weer van je zal vragen om je aan te passen.”

Onwaarheid 2.   JE MOET 
KIEZEN TUSSEN EEN BOEIENDE OF 
GOED BETAALDE BAAN
Het is niet zo dat een boeiende baan per definitie 
een bescheiden loon oplevert. “Er zijn starters- 
banen die je meteen een dik salaris opleveren. 
En daarnaast zijn er ook carrières die we associë- 
ren met een bepaalde klasse, maar die eigenlijk 
minder geld opleveren dan we zouden denken”, 
stelt ze. Naast salaris of innerlijke motivatie zijn 
er nog andere factoren die voor je carrière een 
rol spelen, zoals groeimogelijkheden of extra- 
legale voordelen.

Onwaarheid 3.   IK HEB EEN 
UNIVERSITAIR DIPLOMA, DUS SOWIESO 
EEN BAAN
Dat je bent afgestudeerd aan de universiteit be-
tekent nog niet dat je een (mooie) baan verdient. 
In die zin sluiten onderwijssysteem en jobmarkt 
niet (voldoende) op elkaar aan. Eigenlijk neem je 
een nieuwe start. “Bedrijven gaan je niet belonen 
voor alles wat je eerder hebt geleerd. Je nieuwe 
doel als starter is om heel goed te worden in geld 
voor iemand te verdienen en/of iemand tijd te 
besparen.” 
Het is ook niet zo dat je als universitair afgestu-
deerde je sowieso kan focussen op het grote, 
strategische plaatje, en bijvoorbeeld administra-
tief werk links kan laten liggen. “Je hebt namelijk 
nergens sowieso ‘recht’ op”, aldus Shoen.

Onwaarheid 4.   IK KRIJG DIE 
BAAN NOOIT, WANT IK HEB ER NIET 
VOOR GESTUDEERD
Een diploma biedt geen enkele garantie op een 
goede baan. “Er is overigens een trend onder 
multinationals dat steeds meer van hen hun mini-
mumvereisten voor diploma’s laten vallen”, weet 
ze. Maar dat het belang van diploma’s afneemt, 
betekent nog niet dat dat je geen vaardigheden 
nodig hebt. “Natuurlijk heb je die nodig. Je zult 
ook regelmatig nieuwe skills moeten verwerven. 

Al heb je daar geen traditioneel diploma voor no-
dig”, stelt Shoen. “De nieuwsgierige wint het altijd 
van degene met het juiste diploma.”

Onwaarheid 5.   JE HOEFT 
GEEN PLEZIER TE BELEVEN AAN JE 
BAAN
Als het gaat om hun werk denken teveel mensen 
dat voldoening een luxe is die buiten hun bereik 
ligt. “Je mag op zijn minst op zoek gaan naar een 
carrière waar je plezier en voldoening uit kunt 
putten”, besluit ze. Natuurlijk zal je ook in een leu-
ke functie hard moeten werken. “Maar als je een 
functie hebt waar je een hekel aan hebt, zal het 
werk je vele malen zwaarder vallen.”

William Visterin

Entry Level Boss - 
Hoe je iedere baan krijgt die 
je wilt,
Alexa Shoen,
Uitgeverij Business Contact, 
2020, 240 bladzijden, 
ISBN: 9789047014195.

5 onwaarheden bij je 
zoektocht naar een job 



WERKEN IN BRUSSEL (3)

VOLGENDE WEEK - BRUSSEL ALS STAD: VAAK NOG ONBEKEND, MAAR BOEIEND

Brussel als werkplek: steeds beter bereikbaar

Johan Claes: “Vloeiend verkeer in een 

grootstad hangt af van de kwaliteit van 

het openbaar vervoer. Verschillende 

transportmodi met elkaar combineren, 

is vandaag ook steeds makkelijker. En 

de elektrische fiets verbetert sterk de 

bereikbaarheid van veel Brusselse lo-

caties: bezweet op je werk verschijnen, 

hoeft niet meer.”

Mobiliteit is 
superpersoonlijk 
Metro en deelfietsen, oké: maar de be-

reikbaarheid van Brussel hangt ook 

af van welke job je hebt. Frank Leroy: 

“Mobiliteit is iets individueels. KBC 

Brussels richt zich sterk op de Brusselse 

arbeidsmarkt. Kom je met de auto van-

uit Leuven of Gent, dan hou je dat geen 

jaren vol. Met onze 29 kantoren kunnen 

we wel rekening houden met je mobi-

liteitswensen én we stimuleren alter-

natieve mobiliteit. In elke vernieuwde 

vestiging installeren we douches en fiet-

senstallingen. Bovendien maken open-

baar vervoer en fiets deel uit van ons 

verloningsplan. Het bewustzijn is er en 

ik probeer zelf het voorbeeld te geven: 

ik kom zelf elke dag met mijn koersfiets 

van Beersel naar Brussel-centrum. En 

met mijn MOBIB-kaart van de MIVB 

raak ik overdag overal snel.” Ook Actiris 

stelt elektrische fietsen en douches ter 

beschikking van het eigen personeel. 

“Mét elke maand een gratis fietsherstel-

beurt”, benadrukt Caroline Mancel. 

De auto heeft plaats 
in de mix 
Bij de Brusselse politie heb je inspraak 

over de zone waar je wil werken. 

Jacques Gorteman: “In onze Zone West 

zie je vooral Vlamingen uit de richting 

Pajottenland en verder. Je krijgt een 

abonnement voor de trein en voor de 

bus. Het hangt er wel van af voor wel-

ke dienst je werkt: interventiediensten 

met onregelmatige uren en openbaar 

vervoer: dat spoort niet echt.” Toch is 

een sterk uitgebouwd openbaar vervoer 

een troef voor werkgevers, zegt Cédric 

Verschooten. “We promoten de hele 

mix van transportmiddelen om mensen 

op het werk te krijgen. Fietsvergoedin-

gen, terugbetalen abonnementen op 

de Villo deelfietsen… dat wérkt, samen 

met de inspanningen van het Brussels 

Gewest op het vlak van openbaar ver-

voer en fietsinfrastructuur. In die zin was 

corona een opportuniteit.” Emmanuèle 

Rycx: “We hebben op onze 10 Brusselse 

sites pas een mobiliteitsenquête gehou-

den: het openbaar vervoer blijft voor de 

hoofdzetel hét transportmiddel. Ons 

milieuvriendelijk gebouw beschikt over 

een heel beperkt aantal parkeerplaat-

sen en leasingwagens zijn uitzonderlijk 

in onze package. Op de technische si-

tes ziet het plaatje er anders uit: omdat 

onze technische medewerkers erg vroeg 

starten, kunnen ze vaak niet zonder 

auto.” Maar last van files hebben ze dan 

nog niet.

Tijd- en plaats- 
onafhankelijk werken 
breekt door
Vlot op je werk, staat tegenwoordig voor: 

hoe snel start mijn laptop op? Cédric 

Verschooten: “De openbare sector 

heeft oog voor een betere work-life- 

balans via tijd- en plaatsonafhankelijk 

werken. Dat is de tweede betekenis die 

we geven aan ‘Brussel is bereikbaarder 

dan ooit’. In Brussel kon je als amb-

tenaar al genieten van een vooruit-

strevende regeling rond telewerken.” 

Caroline Mancel beaamt: “Door de 

lockdown is - behalve voor onze eerste-

lijnsmedewerkers - thuiswerk courant 

geworden bij Actiris. Daardoor is Brussel 

opgeschoven van een kantoorstad naar 

een meeting place. Mensen komen naar 

Brussel om te vergaderen, om hun 

collega’s te zien. Dat kan ook een troef 

zijn om mensen uit Vlaanderen over 

de streep te trekken.” Dat het in 2020 

snel is gegaan, illustreert Emmanuèle 

Rycx: “VIVAQUA kende vóór de lock-

down amper telewerk. We zijn van 100 

naar 500 telewerkers overgegaan op de 

1.400 collega’s en 85% wil er graag mee 

doorgaan. In de toekomst ziet twee 

derde zichzelf twee dagen per week 

telewerken.” Die evolutie ziet ook Frank 

Leroy: “Bij KBC Brussels werkt elke dag 

zelfs de helft van onze mensen thuis, in 

een beurtrol. Telewerk is een blijver én 

een troef om mensen over de Brusselse 

streep te trekken. We willen naar een 

hybride werkomgeving met steeds meer 

virtual meetings.”

Mobility as a Service
Mobiliteit wordt een slimme flex- 

oplossing in appformaat. Johan Claes: 

“De verplichting om anders te leren 

denken, zorgt voor een omslag van het 

gedrag. Brussel met de auto hoéft echt 

niet meer. Stel dat we afspreken bij IKEA 

in Anderlecht: je neemt de metro en 

20 minuten later sta je in het centrum. 

Dat doet geen auto je na. Tegelijk zie 

je nieuwe initiatieven ontstaan zoals 

MoveBrussels (maas.mivb.brussels), 

een gloednieuwe app waarmee je zo 

snel mogelijk op je bestemming raakt 

via de op dat moment beschikbare 

alternatieve transportsystemen, waar-

onder elektrische deelfietsen. Mobility 

as a Service is de Brusselse toekomst.”

Wieland De Hoon

Een machtig breed jobaanbod en gemiddeld hogere lonen dan elders zijn twee ob-
jectieve redenen om voor Brussel als werkplek te kiezen. Bovendien maken het pri-
ma uitgebouwde openbaar vervoer en een betere fietsinfrastructuur de hoofdstad 
bereikbaarder. En warempel: zelfs elektrische deelfietsen zie je er nu rondzoemen.

DIT IS HET DERDE DEEL VAN JOBATS VIJFDELIGE 
PANELGESPREK MET BRUSSELSE WERKGEVERS. 

ALLE DEELNEMERS ZIJN:

• Alain Berton (Sibelga)
• Frank Leroy (KBC Brussels)
• Johan Claes (MIVB-STIB)
• Cedric Verschooten (talent.brussels)
• Emmanuèle Rycx (VIVAQUA)
• Jacques Gorteman (Brusselse politieschool GIP-ERIP) 
• Dirk Leonard (Stad Brussel)
• Caroline Mancel (Actiris)



Waarom zou je anoniem solliciteren?
De twee virtuele jobbeurzen die start-ups en scale-ups in ons land organiseren, hebben één opmerkelijke nieuwigheid: 
je kan geheel anoniem solliciteren. “Zo leggen we de drempel lager.”

Onder de vlag en website StartupFair.be 
organiseren Startups.be en Scale-Ups.eu 
op 20 en 28 oktober twee virtuele job-
beurzen om talent te vinden voor star-
tende en groeiende bedrijven. Met onder 

meer Voka en Experis als partners. En dus 
de mogelijkheid voor anonieme sollicita-
tiegesprekken, wat ook een praktische 
overweging blijkt. “Als je al werkt bij een 
start-up of ander bedrijf, is het misschien 

wat onhandig om openlijk te solliciteren 
voor een nieuwe job”, stelt Céline De Cock 
van Scale-Ups.eu.

OORDELEN OP COMPETENTIES
Daarnaast zorgt die anonimiteit, volgens 
De Cock, voor een eerlijke start. “We wer-
ken ook samen met organisaties zoals 
BeCode, die onder meer jongeren met 
een migratieachtergrond opleiden. Voor 
hen is het vaak lastig om te solliciteren. 
Ze hebben al een achterstand op basis 
van hun naam”, oppert ze. “Nu kunnen be-
drijven bij de eerste introductie enkel oor-
delen op aangegeven competenties. Wij 
faciliteren dat eerste introgesprek, maar 
het overtuigen tijdens dat gesprek is na-
tuurlijk aan de kandidaten zelf.” 
Of anoniem solliciteren een trend wordt? 
“We merken dat het goed werd onthaald 
bij onze partners, zeker vanuit maatschap-
pelijk standpunt. Het blijkt ook duidelijk 
geen struikelblok voor rekruterende start-
ups”, klinkt het. “Bovendien zorgt het ook 
voor een lage drempel bij de werkzoeken-
den”, stelt De Cock, die overigens zelf ook 
zeer benieuwd is naar de praktische be-
vindingen en resultaten ervan na afloop. 
Aan StartupFair.be zullen in totaal een 
veertigtal (jonge) bedrijven deelnemen.

William Visterin

Lokaal bestuur Haaltert zoekt

Alle info op www.haaltert.be
053 85 86 18 • personeel@haaltert.be

Solliciteer ten laatste op 12 november 2020

Solliciteer ten laatste op 22 oktober 2020

Maatschappelijk werker B1-B3 
38/38, statutair

Projectmedewerker communicatie B1-B3 
38/38, contract bepaalde duur

Projectleider milieu & duurzaamheid B1-B3 
38/38, contract bepaalde duur

Administratief medewerker bib & cultuur C1-C3 
19/38, contract bepaalde duur

2 begeleiders kinderopvang D1-D3 
19/38, contract bepaalde duur

Projectmedewerker welzijn & sociaal beleid B1-B3 
19/38, contract bepaalde duur

De selectie vindt plaats op 28 oktober 2020

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.

Waarom zou je anoniem solliciteren?
De twee virtuele jobbeurzen die start-ups en scale-ups in ons land organiseren, hebben één opmerkelijke nieuwigheid: 
je kan geheel anoniem solliciteren. “Zo leggen we de drempel lager.”

Onder de vlag en website StartupFair.be 
organiseren Startups.be en Scale-Ups.eu op 
20 en 28 oktober twee virtuele jobbeurzen om 
talent te vinden voor startende en groeiende 
bedrijven. Met onder meer Voka en Experis als 
partners. En dus de mogelijkheid voor anonie-

me sollicitatiegesprekken, wat ook een prak-
tische overweging blijkt. “Als je al werkt bij 
een start-up of ander bedrijf, is het misschien 
wat onhandig om openlijk te solliciteren voor 
een nieuwe job”, stelt Céline De Cock van 
Scale-Ups.eu.

OORDELEN OP COMPETENTIES
Daarnaast zorgt die anonimiteit, volgens 
De Cock, voor een eerlijke start. “We werken 
ook samen met organisaties zoals BeCode, die 
onder meer jongeren met een migratieachter-
grond opleiden. Voor hen is het vaak lastig om 
te solliciteren. Ze hebben al een achterstand 
op basis van hun naam”, oppert ze. “Nu kun-
nen bedrijven bij de eerste introductie enkel 
oordelen op aangegeven competenties. Wij 
faciliteren dat eerste introgesprek, maar het 
overtuigen tijdens dat gesprek is natuurlijk aan 
de kandidaten zelf.” 
Of anoniem solliciteren een trend wordt? “We 
merken dat het goed werd onthaald bij onze 
partners, zeker vanuit maatschappelijk stand-
punt. Het blijkt ook duidelijk geen struikelblok 
voor rekruterende start-ups”, klinkt het. “Boven-
dien zorgt het ook voor een lage drempel bij de 
werkzoekenden”, stelt De Cock, die overigens 
zelf ook zeer benieuwd is naar de praktische 
bevindingen en resultaten ervan na afloop. 
Aan StartupFair.be zullen in totaal een veertig-
tal (jonge) bedrijven deelnemen. (WiVi)

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  



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

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

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

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

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

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Er
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Productieleider
Vloergerichte en motiverende trekker van procesproductie

Bedrijfsinfo: Group Vandamme (www.groupvandamme.com) is 
als familiale onderneming actief in het produceren en raffineren  
van plantaardige oliën. Haar engagement begon in 1903 en van-
daag is de groep marktleider en de enige gespecialiseerde inte-
grator in de productie en raffinage van maïsolie in Europa. Group 
Vandamme heeft vestigingen in België en in Hongarije, en draagt 
kwaliteit hoog in het vaandel. Omwille van de opstart van een nieu-
we extractie-eenheid en om hun ambitieuze groeidoelstellingen te 
realiseren, zijn zij momenteel op zoek naar een motiverende (m/v)

Functie: • Je bent vooral op de productievloer in Deinze te  
vinden, waar je je team van medewerkers (een 10-tal ervaren 
operatoren) ondersteunt, begeleidt, motiveert en opleidt. Je bent 
nauw betrokken bij je medewerkers en neemt een coachende 
rol op, zowel op technisch als menselijk vlak • Je plant, organi-
seert en stuurt alle productieactiviteiten en bent verantwoorde- 
lijk voor de performantie en objectieven, rekening houdend met 
efficiëntie, veiligheid en kwaliteitsstandaarden. Je stuurt bij waar 
nodig, stelt praktische procedures op en zorgt dat deze nage-
leefd worden • Je denkt mee en doet voorstellen om de zaken 
nog efficiënter aan te pakken. Met je gestructureerde aanpak sta 
je garant voor pragmatische procesoptimaliseringen.

Profiel: • Je hebt een technische achtergrond en een bachelor- 
diploma of bent gelijkgesteld door ervaring, aangevuld met een 
vijftal jaar industriële ervaring. Ook je leidinggevende ervaring 

deed je op in een procesomgeving • Je getuigt van een mens-
gerichte, maar sturende aanpak. Je weet ideeën uit mede- 
werkers te halen, hen te coachen en stimuleert op een actieve 
manier samenwerking • Je toont een brede betrokkenheid bij de 
organisatie en hebt oog voor procesoptimaliseringen. 

Aanbod: • Een uitdagende, autonome en brede functie in een 
stabiel bedrijf met een horizontale, informele bedrijfscultuur  
• Een gevarieerde job in een organisatie waarin kwaliteit en flexi-
biliteit een belangrijke rol spelen • Een functie waar je mee aan de 
kar trekt van huidige successen en toekomstige mogelijkheden.   

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solli- 
citeer online. Vragen? Contacteer Lies Allegaert op  
+32 9 242 53 28.

Om aan onze groei te voldoen, zijn wij opzoek naar een:

COMMERCIËLE 
REKRUTEERDER (M/V)
Functieomschrijving :
Actieve prospectie van onderaannemingsbedrijven in heel 
Vlaanderen • Prijsanalyse en prijsstudie • Opstellen van de 
aanbestedingsstukken en de meetstaten • Commerciële 
onderhandelingen voeren met respect voor onze 
bedrijfsstrategie.

Uw profiel : 
U heeft een commercieel / technisch diploma • U bent sterk 
gericht op service en kwaliteit • U bent georganiseerd, 
ondernemend, volhardend en werkt resultaatgericht • U 
werkt graag autonoom.

Woningen Compere biedt u : 
Een aantrekkelijk salaris op basis van uw competenties en 
ervaring • Een bedrijfswagen en een tankkaart • G.S.M. met 
abonnement • Interne doorgroeimogelijkheden • Contracttype : 
voltijds regime 40 u/week

Heeft u interesse ? Stuur dan uw CV door naar: 
sollicitatie@woningencompere.be 

Belgische marktleider in 
de  “sleutel-op-de-deur” 

woningbouw

Woningencompere.be 
 Horpmaelstraat 26, 4360 Oerle (Dichtbij Sint-Truiden en Tongeren)

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!



Interesse? Solliciteer tot en met 4 november 2020 online
via www.dendermonde.be/vacatures. Voeg je vragenlijst, cv 
en een kopie van het gevraagde diploma toe. 

Nog vragen?
Op www.dendermonde.be/vacatures vind je de uitgebreide 
functiebeschrijving en infobrochure terug. Je kan ook 
terecht bij de personeelsdienst - team selecties via 
vacatures@dendermonde.be of 052 25 10 80.

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

Het lokaal bestuur Dendermonde overkoepelt het stadsbestuur, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
en het Autonoom Gemeentebedrijf. Samen met 45 000 Dendermondenaars en 1 300 collega’s bundelen we onze krachten 

om van Dendermonde een bruisende stad te maken. 

De medewerkers van het lokaal bestuur van Dendermonde zetten zich elke dag in voor onze inwoners 
en vinden in hun job de nodige uitdaging, creativiteit en innovatie. 

Ben je een denker, doener, beschik je over een stevig paar voelsprieten en neem je graag initiatief, 
dan ben jij de ideale persoon (M/V/X) om ons team te versterken als:

Servicedeskmedewerker
voltijds – onbepaalde duur

Ben je klantvriendelijk en kan je een technische boodschap overbrengen op een begrijpelijke manier? Als servicedeskmedewerker sta je in contact met 
collega’s uit de hele organisatie. Je bent het eerstelijnsaanspreekpunt en stelt zelf prioriteiten om zosnel mogelijk een oplossing te bieden. Je behandelt 
verschillende aanvragen en registreert alles in een ticketsysteem. Je werkt mee aan voorstellen, realisaties en implementaties aan de service en applicaties 
voor onze eindgebruikers. 

Coördinator begraafplaatsen
voltijds – onbepaalde duur 

Ben je administratief sterk? Breng je graag mensen binnen verschillende domeinen samen? Als coördinator begraafplaatsen sta je in voor de visieplannen 
voor de begraafplaatsen. Bij vragen of klachten komen ze bij jou terecht. Je beheert alle aspecten rond aanleg op de begraafplaatsen bv. aanleg diverse 
begraafzones, urne, concessies … Je registreert gegevens in de databank, maakt bestekken op en volgt verwaarlozing en aanplakking op de begraafplaatsen 
verder op. Bovendien voer je regelmatig toezicht uit op de begraafplaatsen.

HR-analist
voltijds – onbepaalde duur

Als HR-analist weet je jouw voeling met mensen en hun talenten ook tastbaar te maken in verschillende technische tools en HRM-processen. Nieuwe 
toepassingen van selectie- en rapporteringssoftware ontdek je als eerste, zodat je collega’s kunt ondersteunen. Samen met hen optimaliseer en automatiseer 
je onze werkmethodes voortdurend. Zo kan het lokaal bestuur dankzij jouw inzichten, dataverzameling en -analyse stappen vooruit zetten binnen het HR-
beleid. Trends en ontwikkelingen volg je op de voet. 

Projectleider gebouwen
voltijds – onbepaalde duur  

Samen met een team van een 10-tal medewerkers van de dienst gebouwen beheer je diverse gebouwen in eigendom van het lokaal bestuur Dendermonde 
(musea, sporthallen, administratieve gebouwen, woonzorgcentra, kinderopvang …). Je treedt op als projectmanager bij de ontwikkeling en realisatie van de 
verschillende nieuwbouw-, renovatie-, en restauratiewerken. Je bent de coördinator van het bouwteam, brengt mensen samen, hakt knopen door. Je hebt 
een praktische kijk op de uitvoering van projecten.

Deskundige fi nanciën
voltijds – onbepaalde duur

Ben je sterk met cijfers? Ga je graag een uitdaging aan door je onder te dompelen in de complexe wetgeving van lokale besturen en overheidsopdrachten?  
Als deskundige fi nanciën coördineer je processen binnen de dienst fi nanciën. Je staat in voor dagelijkse taken zoals o.a. bestelaanvragen opmaken, facturen 
goedkeuren, btw-aangifte opmaken … Je geeft advies en ondersteuning bij de opmaak van de jaarrekening en bent het aanspreekpunt voor vragen rond 
boekhouding en btw-verplichtingen.



JE HART VERLOREN AAN DE ZORGSECTOR? SOLLICITEER VANDAAG NOG!

Stuur je motivatiebrief en cv zo snel mogelijk naar vacatures@karus.be 

Voor bijkomende informatie, contacteer zorgmanager Karel Vandesteene via 0477 85 53 31 

COÖRDINEREND AFDELINGSVERANTWOORDELIJKE 

CRISISAFDELING HIC

jobs.karus.be

KARUS vzw zet zich dagelijks in voor warme en toonaangevende geestelijke gezondheidszorg.

De HIC, of High Intensive Care, is een gesloten crisisafdeling voor kortdurende klinische opname.

Voor deze afdeling te Melle zoeken wij een ervaren coördinerend afdelingsverantwoordelijke. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging als leidinggevende? Lees dan zeker verder.  

JOUW FUNCTIE

Je geeft leiding aan de afdeling High Intensive Care en stuurt

het beleidsteam aan, bestaande uit 3 artsen, 3 teamleiders en 2

therapeutisch verantwoordelijken (psychologen)

Samen met het beleidsteam zet je de lijnen uit, de Belgische

HIC monitor is hierin leidend

Je coördineert de werking van de HIC in functie van een

kwaliteitsvolle hulpverlening voor de zorgvrager en zijn context

binnen de setting van een gesloten afdeling

Je speelt een cruciale rol in de bekendmaking en positionering

van HIC, zowel intern als extern, alsook in de uitbouw van een

netwerk met relevante zorgactoren

Je werkt tevens actief mee aan de ontwikkeling en realisatie

van het ziekenhuisbeleid

Je participeert in een wachtsysteem voor de HIC (1 op 4

weken)

JOUW PROFIEL

Je denkt en werkt op masterniveau 

Je hebt min. 5 jaar ervaring met leidinggeven

Je bent een natuurlijke leider die er in slaagt om een grote afdeling te

coördineren en te verbinden vanuit een gedeelde missie

Je kan inspireren, motiveren en visie ontwikkelen

Je ben creatief, out-of-the-box, maar ook organisatorisch sterk

Je kan omgaan met crisissituaties en je bent flexibel ingesteld

Je voelt je thuis in een waardengerichte organisatie met christelijke

identiteit.

ONS AANBOD

Min. 4/5e contract van onbepaalde duur

Vergoeding aan wettelijke ziekenhuisbarema met toeslag en

overname van relevante anciënniteit

Hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding 

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

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

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

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

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

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

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus vzw is een social profit 
organisatie te Sint-Niklaas.
Wij hebben de ambitie een dynamische en innoverende 
netwerkorganisatie te zijn, gekenmerkt door een dragende 
organisatiecultuur en een uitgesproken visie, missie en ethiek.
Momenteel zijn wij op zoek naar:

TECHNIEKER
Je staat in voor het onderhoud, de eerstelijndiagnose en de herstelling van alle technische installaties 
• Uitvoering van nieuwbouw- en renovatieprojecten • Na een inloopperiode word je ingeschakeld in 
de wachtdienst

Interesse? Erik Kwanten • 03 780 38 83 
hoofd technische & facilitaire dienst

HOOFDBOEKHOUDER
Je bent verantwoordelijk voor de controle van de boekhoudkundige verrichtingen van alle activiteiten 
van het ziekenhuis, van het psychiatrisch verzorgingstehuis, van het initiatief beschut wonen en 
van de diverse projecten • Je staat in voor de interne en externe rapporteringen, het afsluiten van 
de jaarrekening, de opmaak van de analytische boekhouding, het opstellen van de exploitatie- en 
investeringsbegroting, de BTW- aangifte, fiscale aangiftes, de opvolging van het budget (BFM), de 
investeringssubsidies, het meerjarenplan • Je rapporteert aan de algemeen directeur

Interesse? Stefaan Baeten • 03 776 00 41 
algemeen directeurWord jij onze collega?

Solliciteer via onderstaande website. 
Een volledige kandidatuur bevat een aangemaakt profiel, CV én motivatiebrief.

 Dalstraat 84A • 9100 Sint-Niklaas
  www.hieronymus.be/vacatures
 03 776 00 41

€

Bij het Wit-Gele Kruis bied je kwalitatieve zorg 
aan bij mensen thuis. Daarbij reken je op je 
skills, je creativiteit én op collega’s die je elke dag 
ondersteunen. Kies voor onze aanpak en vul die in 
met je eigen stijl.

WIJ ZOEKEN VERPLEEGKUNDIGEN
Ben je gegradueerd of bachelor in de verpleegkunde, 
beschik je over een rijbewijs B en draag je onze patiënten 
een warm hart toe? Dan bieden we jou niet alleen veel 
opleidingskansen, doorgroeimogelijkheden en een 
competitief loon, maar vooral een job met een gezonde 
work-life balance.

Klaar voor jouw ronde? Check onze vacatures 
en solliciteer op jouwstijl.be

Onze aanpak. Jouw stijl.
Paola, artieste, 

jongleert met al haar 
zorgvaardigheden.

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? 

JE HART VERLOREN AAN DE ZORGSECTOR? SOLLICITEER VANDAAG NOG!

Stuur je motivatiebrief en cv zo snel mogelijk naar vacatures@karus.be 

Voor bijkomende informatie, contacteer zorgmanager Karel Vandesteene via 0477 85 53 31 

jobs.karus.be

Je participeert in een wachtsysteem voor de HIC (1 op 4

weken)

overname van relevante anciënniteit

Hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding 

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

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

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

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

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

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

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus vzw is een social profit 
organisatie te Sint-Niklaas.
Wij hebben de ambitie een dynamische en innoverende 
netwerkorganisatie te zijn, gekenmerkt door een dragende 
organisatiecultuur en een uitgesproken visie, missie en ethiek.
Momenteel zijn wij op zoek naar:

TECHNIEKER
Je staat in voor het onderhoud, de eerstelijndiagnose en de herstelling van alle technische installaties 
• Uitvoering van nieuwbouw- en renovatieprojecten • Na een inloopperiode word je ingeschakeld in 
de wachtdienst

Interesse? Erik Kwanten • 03 780 38 83 
hoofd technische & facilitaire dienst

HOOFDBOEKHOUDER
Je bent verantwoordelijk voor de controle van de boekhoudkundige verrichtingen van alle activiteiten 
van het ziekenhuis, van het psychiatrisch verzorgingstehuis, van het initiatief beschut wonen en 
van de diverse projecten • Je staat in voor de interne en externe rapporteringen, het afsluiten van 
de jaarrekening, de opmaak van de analytische boekhouding, het opstellen van de exploitatie- en 
investeringsbegroting, de BTW- aangifte, fiscale aangiftes, de opvolging van het budget (BFM), de 
investeringssubsidies, het meerjarenplan • Je rapporteert aan de algemeen directeur

Interesse? Stefaan Baeten • 03 776 00 41 
algemeen directeurWord jij onze collega?

Solliciteer via onderstaande website. 
Een volledige kandidatuur bevat een aangemaakt profiel, CV én motivatiebrief.

 Dalstraat 84A • 9100 Sint-Niklaas
  www.hieronymus.be/vacatures
 03 776 00 41

€

Bij het Wit-Gele Kruis bied je kwalitatieve zorg 
aan bij mensen thuis. Daarbij reken je op je 
skills, je creativiteit én op collega’s die je elke dag 
ondersteunen. Kies voor onze aanpak en vul die in 
met je eigen stijl.

WIJ ZOEKEN VERPLEEGKUNDIGEN
Ben je gegradueerd of bachelor in de verpleegkunde, 
beschik je over een rijbewijs B en draag je onze patiënten 
een warm hart toe? Dan bieden we jou niet alleen veel 
opleidingskansen, doorgroeimogelijkheden en een 
competitief loon, maar vooral een job met een gezonde 
work-life balance.

Klaar voor jouw ronde? Check onze vacatures 
en solliciteer op jouwstijl.be

Onze aanpak. Jouw stijl.
Paola, artieste, 

jongleert met al haar 
zorgvaardigheden.

op de eerste rij? www.asap.be/nl/jobs/
administratie-onthaal

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



Familiebedrijf dat al meer dan 130 jaar vakkennis, kwaliteit en 
service biedt in Limburg, Antwerpen en Brussel.
Dit al zo een 4 generaties.

Met oog op verdere uitbreiding zijn wij op zoek naar 
volgende nieuwe collega’s

-  Technisch medewerker 
•  Vereisten: burgelijk ingenieur met een min van 5 jaar ervaring  

in de bouw of schilderwereld.

-  Magazijn-verantwoordelijke /  
 magazijnier 
• Nodige ervaring in het leiden van een magazijn 
• Kennis van voorraadbeheer 
• Communicatief sterk 
• Dynamisch en teamspeler

-  Werkmannen / arbeiders 
• Schilders 
• Behangers 
• Plaatsers vloerbekledingen

Dit steeds met de nodige kennis en ervaring in de schilderwereld.

We streven steeds naar vakkennis en kwaliteit, aanmeldingen horen 
dan ook binnen deze bedrijfsfilosofie te passen.

Interesse?
Stuur uw kandidatuur schriftelijk naar Nv Van Gompel:
Sint-Amandinastraat 35 te Leopoldsburg.

Tav Francis Van Gompel
Tav Walter Mastrandrea

Sint-Amandinastraat 35
3970 LEOPOLDSBURG

T  011-34 42 17  
011-34 76 17

F 011-34 75 79
E info@vangompel.be

OCMW KINROOI

WZC ZORGVLIED

Woonzorgcentrum Zorgvlied in Kinrooi is op zoek naar een:

GEDIPLOMEERD VERPLEEGKUNDIGE (M/V/X)
30u/week (min. 19u/week) / contractueel / onbepaalde duur / aanleg werfreserve

Jouw functie: Als verpleegkundige werk je mee aan een nieuwe thuis voor bewoners, waar 
ze zich geborgen en veilig voelen. Dit doe je door de juiste zorg en aandacht te geven op een 
warme, menselijke en respectvolle manier. Je bent een teamspeler en begrijpt gemakkelijk 
anderen. Samen met je collega’s heb je oog voor de leefwereld van onze bewoners en werk 
je mee aan een gelukkig verblijf in ons woonzorgcentrum. 

Voor wie? Voor deze functie dien je in het bezit te zijn van een van de volgende diploma’s:
gebrevetteerd verpleegkundige (afgestudeerd voor 1997), gediplomeerd verpleegkundige 
(afgestudeerd vanaf 1997) of gegradueerd verpleegkundige (afgestudeerd vanaf 
academiejaar 2009-2010).

Ons aanbod: • Het voltijds geïndexeerd brutojaarsalaris (C3-C4) ligt tussen 27.681,90 
en 46.223,55 euro. Daarbij komt nog 11% weddebijslag. Functierelevante anciënniteit kan 
volledig ingebracht worden • Werkzekerheid in een aantrekkelijk en modern uitgerust 
woonzorgcentrum • Arbeidsduurvermindering • Hospitalisatieverzekering • Maaltijd-
cheques • Attractiviteitspremie • Tweede pensioenpijler • Fietsvergoeding  •  Avond- en 
nachtvergoeding.

Interesse? Solliciteren kan tot 10 november 2020 uiterlijk 11u00 via een brief aan 
WZC Zorgvlied, t.a.v. het Vast Bureau, p.a. Zandbosstraat 4, 3640 Kinrooi of via mail 
naar wzczorgvlied@kinrooi.be. We sturen je steeds een bevestiging dat we je sollicitatie 
ontvangen hebben. Voeg volgende documenten zeker toe aan je sollicitatie: een 
motivatiebrief, je curriculum vitae, een kopie van je diploma of getuigschrift en een uittreksel 
uit het strafregister (model 1).

Meer weten? Kijk op www.kinrooi.be/kinrooi-werft-aan of contacteer het woonzorg-
centrum (089 70 36 40 - wzczorgvlied@kinrooi.be).

www.kinrooi.be

VACATURES

BERINGEN.BE

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

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

Beringen groeit,  
groei jij met  
ons mee?

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

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 op werkdagen tussen 19 en 20 u. 
of op zondag tussen 19 en 21 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



Gemeente Kortenaken is op zoek  
naar een enthousiaste medewerker 

voor de volgende functie:

DIENSTHOOFD BURGERZAKEN 
Voltijdse contractuele functie • graad B1–B3
Als diensthoofd burgerzaken werk je onder en rapporteer je rechtstreeks 
aan de algemeen directeur. Je leidt de dienst burgerzaken op een efficiënte 
manier en bent verantwoordelijk voor het beheer van dossiers burgerlijke 
stand en dossiers i.v.m. begraafplaatsen. Ook de voorbereiding en  
organisatie van verkiezingen behoren tot je takenpakket. Je kan je  
medewerkers leiding geven, coachen en motiveren.

Voorwaarden: In het bezit zijn van het einddiploma van een bestuursschool 
of bachelor in de rechten, in de bestuurswetenschappen, in de politieke 
wetenschappen, in de sociale wetenschappen of de sociologie, in de  
economische wetenschappen of in de handelswetenschappen.

Aanbod: Een boeiende job in een stabiele werkomgeving met een aan-
trekkelijk loon en bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, 
kilometer vergoeding en hospitalisatieverzekering. Geslaagde kandidaten 
worden opgenomen in een wervingsreserve van maximum 3 jaar, maximaal 
verlengbaar met 2 jaar.

Interesse? Tot en met maandag 2/11/2020 kan je online solliciteren via  
 https://ccselect.probisgroup.be/vacatures/ door jouw motivatiebrief 
en cv, een kopie van het gevraagde diploma en een uittreksel uit het 
strafregister (niet ouder dan 6 maanden) te bezorgen.

Bijkomende informatie kan je terugvinden op  
https://ccselect.probisgroup.be. 
Voor vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of 02 467 35 40.

Sollicitatieprocedure
Interesse? Stuur je brief en CV via e-mail naar 
ann.berwaerts@begeleidwonentienen.be vóór 31/10/2020. 
Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met 
Ann Berwaerts op het telefoonnummer 016/81.48.46.

Begeleid Wonen Tienen vzw biedt mobiele en 
ambulante begeleiding aan volwassen personen 

met een handicap en hun gezinssysteem

We zoeken een 

TEAMCOÖRDINATOR 
Functieomschrijving
Als teamcoördinator coördineer je een team van elf begeleiders. Je bent 
verantwoordelijk voor de coaching van de begeleiders. Daarnaast neem je een 
faciliterende rol op bij het realiseren van de teamdoelen, de teamontwikkeling 
en de samenwerking. Je ondersteunt de inhoudelijke werking en werkt mee 
de veranderingsprocessen uit. Je maakt deel uit van het beleidsteam. 

Functievereisten
Je hebt een master in de menswetenschappen met voorkeur master pedago-
gische wetenschappen of psychologie. Je hebt ervaring in het coördineren en 
coachen van teams en individuele medewerkers. Ervaring in het werken met 
personen met een handicap is een pluspunt. 
Belangrijke competenties zijn: klantgerichtheid, samenwerking, flexibiliteit, 
initiatief, organisatieloyaliteit, coachen, visie, aansturen, oordeelsvorming, 
overtuigingskracht en voortgangsbewaking. Je beschikt over goede monde-
linge en schriftelijke communicatievaardigheden en kan zowel zelfstandig als 
in teamverband werken. Je bent bereid tot (beperkt) avondwerk en flexibele 
werktijden. Je beschikt over een wagen. 

Aanbod
Een contract van onbepaalde duur van 30,40u volgens barema B1a, 
PC 319.01. Onmiddellijke indiensttreding mogelijk. 
Een boeiende job met grote autonomie, eigen uurrooster inplannen, grote 
zelfstandigheid bij de invulling van de taken, maar je kan ook rekenen op de 
steun van je collega’s.

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.

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.



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

Bij het Wit-Gele Kruis bied je kwalitatieve zorg 
aan bij mensen thuis. Daarbij reken je op je 
skills, je creativiteit én op collega’s die je elke dag 
ondersteunen. Kies voor onze aanpak en vul die in 
met je eigen stijl.

WIJ ZOEKEN VERPLEEGKUNDIGEN
Ben je gegradueerd of bachelor in de verpleegkunde, 
beschik je over een rijbewijs B en draag je onze patiënten 
een warm hart toe? Dan bieden we jou niet alleen veel 
opleidingskansen, doorgroeimogelijkheden en een 
competitief loon, maar vooral een job met een gezonde 
work-life balance.

Klaar voor jouw ronde? Check onze vacatures 
en solliciteer op jouwstijl.be

Onze aanpak. Jouw stijl.
Paola, artieste, 

jongleert met al haar 
zorgvaardigheden.

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

Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@sterckx-desmet.be

C & G TRANS 
zoekt

CHAUFFEUR - C
met ervaring 

voor nationale distributie 
in de streek van - Halle - lot

contact op te nemen op
0498 17 47 51

experts in personeelsscreening

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

De snelste weg 
naar een job in  
de publieke of 

non-profit sector.



INTERESSE?
gudrun@vastgoed-degroote.be | 059 80 91 91
Troonstraat 60 | 8400 Oostende | vastgoed-degroote.be

 Een dynamisch & solide familiebedrijf met een sterke reputatie in de sector.
 Ruimte voor nieuwe initiatieven binnen dit sterk groeiend en toonaangevend bedrijf. 
 Een uiterst competitieve verloning in functie van ervaring en behaalde doelstellingen. 
 Een bedrijfswagen, tankkaart, gsm en groepsverzekering behoren tot de mogelijkheden.

FUNCTIE: Je coördineert op een zelfstandige en effi ciënte manier diverse nieuwbouwprojecten binnen de groep. Je draagt 
de verantwoordelijkheid over het bouwtraject d.w.z. vanaf het optekenen van de plannen t.e.m. de fi nale oplevering van de 
ruwbouw. Dit houdt eveneens in dat je ervoor zorgt dat het project binnen het budget en vooropgestelde timing gerealiseerd 
wordt.

PROFIEL: Je hebt een hoger technisch profi el met min. 2 jaar ervaring. Je beschikt in deze voortrekkersrol over goede 
organisatie- en leidersvaardigheden. Je bent cijfermatig sterk en punctueel.

FUNCTIE: U gaat op zoek naar bouwgronden in de regio West- en Oost-Vlaanderen met focus op de kust, geschikt voor 
residentiële ontwikkelingen. U heeft een veelzijdig netwerk en bouwt deze stelselmatig verder uit. U heeft een neus voor 
vastgoedinvesteringen en kan via diverse calculaties en presentaties onze aandeelhouders overtuigen om hierin mee te 
stappen, dit kunnen zowel asset- als share deals zijn.

U beschikt over een jaarlijks aankoopbudget van 25M euro en zal mede via een succesfee hierop gevalideerd worden.

PROFIEL: Een sterke commerciële persoonlijkheid die geduld kan opbrengen om met voldoende achtergrond en inzicht 
te onderhandelen op lange termijn. Het interpreteren en valideren van de stedenbouwkundige voorschriften is voor u geen 
onbekende. U hebt minstens 3 jaar ervaring.

Dankzij de fi nale bouwvergunningen van de stadsvernieuwende projecten Green C, SKY Towers en The Waves in Oostende, 
zoeken we ter ondersteuning en uitbreiding van ons team:

Vastgoedgroep Degroote is reeds meer dan 40 jaar succesvol actief in de appartementsbouw aan de  is reeds meer dan 40 jaar succesvol actief in de appartementsbouw aan de 
Belgische kust met een productie van ca. 250 appartementen op jaarbasis. Als toonaangevende vastgoedgroep, Belgische kust met een productie van ca. 250 appartementen op jaarbasis. Als toonaangevende vastgoedgroep, 
actief in de bouw en hotelsector, genereren wij met 200 gedreven werknemers een omzet van meer dan € 100 actief in de bouw en hotelsector, genereren wij met 200 gedreven werknemers een omzet van meer dan € 100 
miljoen. Dankzij de grote vraag naar kustappartementen hebben wij ons vastgoedaanbod op korte termijn (800 miljoen. Dankzij de grote vraag naar kustappartementen hebben wij ons vastgoedaanbod op korte termijn (800 
app.) en vastgoedaanbod op middellange termijn (1600 app.) aanzienlijk uitgebreid.app.) en vastgoedaanbod op middellange termijn (1600 app.) aanzienlijk uitgebreid.

L A U N C H
P R E S A L E S

F A S E  I I

PROJECTLEIDER RUWBOUW m/v

SENIOR HUNTER RESIDENTIËLE ONTWIKKELAAR m/v

werkzoekenden”, stelt De Cock, die overigens 
zelf ook zeer benieuwd is naar de praktische 
bevindingen en resultaten ervan na afloop. 
Aan StartupFair.be zullen in totaal een veertig-
tal (jonge) bedrijven deelnemen. (WiVi)

Functie?
●  Schooljaar 2020-2021: beleidsondersteuner 

36/36
●  Schooljaar 2021-2022: directie campus Jan Rosier 

36/36

Wat doe je?
Als beleidsondersteuner zorg je samen met de 
directeur voor de continuïteit en positieve evolutie 
van de school. Je geeft samen met het team vorm 
aan het pedagogisch en onderwijskundig beleid van 
de school. Als directeur in schooljaar 2021-2022, 
neem je alle taken van de directie over.

Je belangrijkste taken
●  Je zorgt samen met het team voor de verdere 

uitbouw van de schoolvisie. Je concretiseert de 
visie in acties/initiatieven op korte en langere 
termijn en volgt het proces mee op.

●  Je stuurt een team van medewerkers aan met het 
oog op het realiseren van de schooldoelstellingen. 
Je coacht en ondersteunt medewerkers in hun 
functioneren.

●  Je geeft richting en vorm aan een krachtige leer- 
en werkomgeving voor leerlingen en het hele 
schoolteam.

●  Je zorgt voor de opmaak en opvolging van de 
begroting, investerings- en bouwplannen en zorgt 
voor een kostenbewust financieel beheer van de 
werkingsmiddelen van de school.

●  Je bouwt een netwerk uit met relevante interne 
en externe partners.

●  Je blijft jezelf professioneel ontwikkelen en 
volgt pedagogisch-didactische evoluties binnen 
onderwijs op.

Wat verwachten we van je?
●  Je beschikt over leidinggevende capaciteiten om 

medewerkers te inspireren, te coachen en aan te 
sturen.

●  Je hebt een stevige pedagogisch didactische 
bagage, waarbij de kennis van ZILL een 
meerwaarde is.

●  Je weet een visie verder te ontwikkelen en 

beslissingen te onderbouwen op basis van een 
brede contextanalyse.

●  Je beschikt over een stevig doorzettingsvermogen 
om doelstellingen te realiseren. Je houdt ervan 
creatieve oplossingen te zoeken voor problemen.

●  Je hebt sterke organisatorische vaardigheden en 
kan planmatig werken.

●  Samenwerken in teamverband is een evidentie 
voor jou.

●  Je beschikt over sterke communicatieve vaardig-
heden. Je bent vlot in het leggen, opbouwen en 
onderhouden van contacten met externen.

●  Je onderschrijft de Engagementsverklaring van 
het katholiek onderwijs.

Wat zijn de sollicitatievoorwaarden?
●  Ten minste een bachelordiploma, een getuigschrift 

van pedagogische bekwaamheid is een 
meerwaarde.

Hoe solliciteren?
Solliciteren kan alleen via mail naar tamara.mascia@
kbo-lanaken.be tot en met 28 oktober 2020. Voeg 
je CV en een motivatiebrief toe. Je kandidatuur 
wordt met discretie behandeld.

Selectieproces
De selectieprocedure bestaat uit volgende stappen. 
Elke stap is beslissend.
● Eerste selectie op basis van CV
●  Verkennend intakegesprek (tijdsbestek: 1 uur)  

10 november
●  Extra: assessment center (tijdsbestek: 1 dag)

Wat mag je van ons verwachten?
●  Een voltijdse tewerkstelling in het ambt van 

beleidsondersteuner voor schooljaar 2020-2021 
(ambt van onderwijzer) en bij een positieve 
evaluatie wordt je in schooljaar 2021-2022 
aangesteld als directie.

●  Bruto startloon is afhankelijk van diploma en 
werkervaring in en buiten het onderwijs.

●  Een enthousiast directieteam, schoolteam en 
leerlingen.

VOLTIJDSE DIRECTIEFUNCTIE 
voor de campus Jan Rosier in Lanaken vanaf 01-12-2020

VACATURE

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!

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!



FUNCTIE: • Als Operations Manager draag jij de eindverantwoordelijkheid voor al onze operationele activiteiten (productie en supply chain) op onze 
site te Roeselare. • Je implementeert het businessplan van de volledige entiteit teneinde de strategische doelstellingen te behalen en garandeert 
te allen tijde de stabiliteit, rentabiliteit, kwaliteit en veiligheid van het volledige bedrijfsproces. • Je slaagt erin procesverbeteringen te detecteren en 
change trajecten te implementeren zodat de output verder geoptimaliseerd wordt. • Via onze afdelingen production engineering en -planning stuur je 
de productie (voor- en eindmontage, 40-tal werknemers) en het magazijn (20-tal werknemers) aan en blijf je als spilfi guur continu in nauw contact met 
onze afdelingen sales, r&d, service en spare parts. • Je rapporteert aan de Group Director Operations.

PROFIEL: • Je beschikt over een master diploma en een proven track record in een leidinggevende functie in de maakindustrie. • Je combineert 
uitstekende analytische skills met sterke people management vaardigheden en beschikt idealiter over bewezen ervaring in implementatie van change 
trajecten. • Je hebt ervaring met Lean Manufacturing en Total Quality Management en slaagt erin met jouw procesverbeteringen onze organisatie naar 
een hoger niveau te tillen. • Je bewijst een betrouwbare en discrete sparring partner te zijn voor de directie die de budgetten respecteert en ten allen 
tijde open en transparant communiceert omtrent het halen van de strategische doelstellingen. • Je beschikt over een vlotte kennis van NL/FR/EN.

AANBOD: • Een internationaal sterk groeibedrijf dat bruist van dynamiek en uitdagingen. • Een gevarieerde en boeiende job waarbij je daadwerkelijk 
impact kunt hebben op onze organisatie. • Een aantrekkelijke competitieve verloning met tal van extralegale voordelen.

BEN JIJ DE DAADKRACHTIGE OPERATIONS MANAGER DIE DEWULF NIET MEER WIL MISSEN? Mail of stuur jouw cv met begeleidend schrijven 
naar info@hrfl ux.be - HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrijk. Voor meer info bel 056 42 48 42 tijdens kantooruren en zaterdagvoormiddag tussen 
9u-12u. Je mag rekenen op een snelle, discrete en professionele behandeling van jouw kandidatuur. HR Flux begeleidt je ook na indiensttreding. 

www.hrfl ux.be Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld.

recruitment | development | consultancyHR THE PERFECT MATCH BETWEEN EMPLOYEE AND ORGANISATION

OPERATIONS MANAGER
People coach (Ma.) met sterke analytische skills  

EXPERT
technical

engineering
ICT

www.dewulfgroup.com 
DEWULF is een topspeler op wereldschaal en full-liner in de aardappel- en 
worteltechniek. Met 400 medewerkers in 3 vestigingen in België, Neder-
land en Roemenië, zijn wij dé referentie in het ontwikkelen en vervaardigen 
van landbouwmachines voor grondbewerking, het poten, oogsten, 
inschuren, sorteren en transporteren van aardappelen en groenten. In het 
familie bedrijf met meer dan 70 lentes staat de 3e generatie dynamisch 
aan het roer. Onze visie steunt op 3 pijlers: een goede marktkennis, 

samenwerking met de klant en 
continu verbeteren. De omzet 
van de groep is sterk stijgend. 
Teneinde de plant in Roeselare 
op operationeel vlak te managen 
en verder te optimaliseren, zijn 
we op heden op zoek naar een 
daadkrachtige (m/v):

VERPLEEGKUNDIGE DAG
VERPLEEGKUNDIGE NACHT (deeltijds)

REFERENTIEPERSOON DEMENTIE (attest)

CHEF-KOK GROOTKEUKEN

Om het team te ondersteunen bij de uitbreiding zoekt
Woonzorgcentrum OLV Ter Westroze (m/v/x):

Aanbod: Contract onbepaalde duur.  Jobtime is bespreekbaar. Prima arbeids-
voorwaardenpakket: overname relevante anciënniteit, hospitalisatieverzekering, 
gezinsvriendelijk uurrooster, werken in een innoverende werkomgeving door o.a. 
elektronisch zorgdossier, uitgebouwde vroegtijdige zorgplanning, moderne apparatuur, …

Solliciteren met cv en sollicitatiebrief naar directie@terwestroze.be
tav mevr. Lien Vandamme met vermelding van de vacature.

Ben je een warm persoon met een hart voor ouderen, dan ben jij de 
collega die we zoeken!

OLV ter Westroze is een huiselijk woonzorgcentrum in het landelijke 
Westrozebeke. We bieden woonruimte aan 65 zorgbehoevenden. 
Daarnaast is er een dagverzorgingscentrum en zijn er assistentie-
woningen. We zoeken integere, bewonersgerichte medewerkers met 
zin voor verantwoordelijkheid die zichzelf zien als een teamspeler die 
de menswaardige zorg voor de bewoners vooropstelt.

t: 051 59 12 70 • Dorpsstraat 67, 8840 Westrozebeke • www.terwestroze.be

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

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

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

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

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

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

WERKBEGELEIDER -
COACH LOGISTIEK (ref. 115 606)

“hands-on“ organisator uit logistiek of productiebedrijf
De uitdaging: Na een grondige introductie zal je in duo met je collega instaan voor: • een optimaal 
verloop van de dagelijkse transporten (interne en extern transport), de goederenfl ow in en uit 
magazijn, stockage, … • de werkorganisatie voor 15 magazijniers, 6 chauffeurs en 2 dispatchers 
• de coaching en begeleiding aan de medewerkers op de werkvloer • de organisatie van de 
dispatching • de planning van de ophalingen (bij burgers en recyclageparken) in 23 gemeenten
• het beheer van het wagenpark.

Profi el: • een sociaal geëngageerde en enthousiasmerende leider • praktische coach op de 
werkvloer • bachelor of gelijkwaardig door ervaring • met sterke interesse voor logistiek en 

transport.

Aanbod: • een brede functie in de aansturing van mensen • de kans om mee te werken 
aan de creatie van maatschappelijke meerwaarden o.a. tewerkstelling, hergebruik, … 

• een groeiende organisatie waarin een goede work-life balance centraal staat 
• stabiel dagwerk en marktconforme loonvoorwaarden.

De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen vzw biedt
als social profi t bedrijf kansen aan mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zijn actief in
Kringwinkels, horeca en mobiliteit en stellen een 200-
tal personeelsleden tewerk. Ter versterking van het
logistiek centrum in INGELMUNSTER zoeken wij een 
bijkomend omkaderingslid 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 

www.dekringwinkelmidwest.be

DESKUNDIGE MILIEU & LANDBOUW
Bij Gemeente Beernem 

voltijds (38 uur) – contractueel 
onbepaalde duur – niveau B

Onze verwachtingen
•  Je hebt een bachelordiploma of daarmee  

gelijkgesteld.
•  Je bent in het bezit van een bekwaamheidsattest  

milieuhandhaving of moet dit behalen binnen  
2 jaar na indiensttreding. 

•  Je staat in voor toezicht op de toepassing  
milieuregelgeving  cfr. BVR 12 dec 2008.

•  Je volgt meldingen van milieuhinder (geluid, 
geur...) en overlast op vlak van hinderlijke dier-  
en plantensoorten op.

•  Je staat in voor uitwerking en opvolging van het 
beleid zwerfvuil.

•  Je bent het aanspreekpunt voor landbouw en de 
lokale landbouwbedrijven.

Je loon en extralegale voordelen
•  Weddeschaal B1-B3: min. 2.536,05 euro bruto  

per maand.
•  Maaltijdcheques, fietsvergoeding, gratis  

hospita lisatieverzekering en aanvullend pensioen.

Interesse?
Meer info over de selectieprocedure, 
functiebeschrijving, arbeidsvoorwaarden: 
www.beernem.be of bij de personeels- 
dienst, personeelsdienst@beernem.be, 
050 28 91 29. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80 of 059 26 76 57  
www.verdonckbv.be 
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Productieleider
Vloergerichte en motiverende trekker van procesproductie

Bedrijfsinfo: Group Vandamme (www.groupvandamme.com) is 
als familiale onderneming actief in het produceren en raffineren  
van plantaardige oliën. Haar engagement begon in 1903 en van-
daag is de groep marktleider en de enige gespecialiseerde inte-
grator in de productie en raffinage van maïsolie in Europa. Group 
Vandamme heeft vestigingen in België en in Hongarije, en draagt 
kwaliteit hoog in het vaandel. Omwille van de opstart van een nieu-
we extractie-eenheid en om hun ambitieuze groeidoelstellingen te 
realiseren, zijn zij momenteel op zoek naar een motiverende (m/v)

Functie: • Je bent vooral op de productievloer in Deinze te  
vinden, waar je je team van medewerkers (een 10-tal ervaren 
operatoren) ondersteunt, begeleidt, motiveert en opleidt. Je bent 
nauw betrokken bij je medewerkers en neemt een coachende 
rol op, zowel op technisch als menselijk vlak • Je plant, organi-
seert en stuurt alle productieactiviteiten en bent verantwoorde- 
lijk voor de performantie en objectieven, rekening houdend met 
efficiëntie, veiligheid en kwaliteitsstandaarden. Je stuurt bij waar 
nodig, stelt praktische procedures op en zorgt dat deze nage-
leefd worden • Je denkt mee en doet voorstellen om de zaken 
nog efficiënter aan te pakken. Met je gestructureerde aanpak sta 
je garant voor pragmatische procesoptimaliseringen.

Profiel: • Je hebt een technische achtergrond en een bachelor- 
diploma of bent gelijkgesteld door ervaring, aangevuld met een 
vijftal jaar industriële ervaring. Ook je leidinggevende ervaring 

deed je op in een procesomgeving • Je getuigt van een mens-
gerichte, maar sturende aanpak. Je weet ideeën uit mede- 
werkers te halen, hen te coachen en stimuleert op een actieve 
manier samenwerking • Je toont een brede betrokkenheid bij de 
organisatie en hebt oog voor procesoptimaliseringen. 

Aanbod: • Een uitdagende, autonome en brede functie in een 
stabiel bedrijf met een horizontale, informele bedrijfscultuur  
• Een gevarieerde job in een organisatie waarin kwaliteit en flexi-
biliteit een belangrijke rol spelen • Een functie waar je mee aan de 
kar trekt van huidige successen en toekomstige mogelijkheden.   

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solli- 
citeer online. Vragen? Contacteer Lies Allegaert op  
+32 9 242 53 28.

Vereniging Ons Tehuis in Ieper is een welzijnsvereniging actief in de 
bijzondere jeugdzorg. Wegens uitbreiding van erkenningen voor onze 
deelorganisatie JEZ11 zijn we momenteel op zoek naar verschillende 
begeleiders verblijf en 2 zorgcoördinatoren.

JEZ11 is een proeftuin die meisjes begeleidt tussen de 12 en 18 jaar met een 
ernstige problematische opvoedingssituatie en waarbij delictgedrag sympto-
matisch op de voorgrond treedt.

zoekt
BEGELEIDERS VERBLIJF en
ZORGCÖORDINATOREN

Onze ideale begeleider verblijf

Jouw ideale werkplek

Onze ideale zorgcoördinator

• Bouwt mee aan een positief leefklimaat voor onze jongeren. • Voelt als geen an-
der jongeren aan en slaagt er ook in moeilijke omstandigheden in om een relatie 
met hen op te bouwen. • Streeft er samen met de jongere naar om de doelen van 
het handelingsplan te realiseren. • Weet hoe belangrijk het is om een netwerk rond  
de jongere en zijn context te helpen opbouwen.

• Stippelt een hulpverleningstraject uit voor de jongere en zijn context en volgt dit 
op. • Bouwt een kwalitatieve begeleidingsrelatie uit met de jongere en zijn con-
text. • Ondersteunt en adviseert de individuele begeleiders en contextbegeleiders. 
• Brengt expertise binnen op vlak van pedagogisch beleid. 

• Aandacht voor jouw competenties en talenten en de mogelijkheid om deze 
verder te ontwikkelen en te laten schitteren. • Moderne werkplek in een volledige 
nieuwe omgeving. • Verloning volgens pc 319 en een mooi pakket aan extralegale 
voordelen.

Lijkt deze functie jou op het lijf geschreven, kijk dan zeker op onze 
website voor meer info, de functie vereisten en de sollicitatieprocedure 

www.votjeugdhulp.be/vacatures 
We hopen jou binnenkort te mogen verwelkomen!

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

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

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

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

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

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

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Er
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Groothandel voor verf en decoratieproducten zoekt voor onmiddellijke 
indiensttreding in onze vestiging te Merelbeke :

COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE (M/V)
Taakomschrijving : 
Na een grondige producttraining wordt u verantwoordelijk voor uw sector. 
U zal onze talrijke klanten en prospecten op een systematische wijze opvolgen. 
Gesteund door onze interne diensten, bouwt u via een onberispelijke klantenservice,  
mee aan een constante groei binnen uw sector.

Profiel:
U bent de geschikte kandidaat indien U 
• Een bachelor opleiding heeft of evenwaardig door ervaring 
• Een dynamisch en communicatief persoon bent 
• Ambitie heeft om een eigen klantensector te beheren en verder uit te bouwen 
• Woonachtig bent in de regio Gent

Wij bieden voor deze functie:
• Een uitdagende en afwisselende job, in een toekomstgericht familiaal bedrijf
• De mogelijkheid om in een professionele omgeving te werken 
• Een competitief loon
• Een firma wagen 

Interesse ? 
Stuur dan uw kandidatuur met bijhorend CV en recente pasfoto naar onderstaand adres 
t.a.v. Jean-Marie Laemont. Wij contacteren u meteen!

LONGERSTAEY NV - Neringsweg 5 – 9820 Merelbeke 
Tel. 09/252.49.99 – Fax 09/252.49.69 – E-mail : gent@longerstaey.be

experts in personeelsscreening

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

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



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

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

INNOVATIE, CREATIVITEIT EN MARKETING

DIGITAL
MARKETING 
LEAD

 DRIE JOBS BIJ KRC GENK

SOCIAL
MEDIA
SPECIALIST

DIGITAL
CREATIVE

innovation

productmanagement

campaigning

data

channelmanagement

copywriting

communitybuilding

socialmedia

contentcreation

conceptual

graphicdesign

video 

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

Verstuur je CV, motivatiebrief en/of portfolio naar 

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

  Solliciteer & 
verbaas ons !

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



Je stuurtdagelijks alle zorg- en facilitairedienstenaan.
Je vertaalt de missie en visie in operationele doelstellingen voor
devoorziening.
Je coachtallediensthoofden.
Je behaalt de doelstellingen op vlak van kwaliteit van zorg,
bezettingen financiën.
Jebenthet gezicht enaanspreekpunt vandevoorziening.
Je rapporteert aan de Algemeen Directeur van de Groep Zorg-
SaamZKJ.

INTERESSE?
Stuur jouw cv enmotivatiebrief naar

Anne Coetsier - HRmanager
coetsiera@zorg-saam.zkj.be

• • •• •• • • • •• •

BEN JIJ ONZE NIEUWE DIRECTEUR
MET EENWARM HART VOOR OUDEREN?

Om samen met 220 toegewijde medewerkers en 90 enthousiaste
vrijwilligers verder vorm te geven aan een uitdagende toekomst,
zoekt WZC De Regenboog een directeur met een warm hart voor
ouderen. WZC De Regenboog is gelegen in Zwijndrecht en maakt
deel uit van de toonaangevende groep ouderenvoorzieningen van
vzwZorg-SaamZKJ.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Heb je naast een masterdiploma ervaring in een leidinggevende
functie (bij voorkeur in een zorgorganisatie)? Ben je een verbindend
leiderenstrategischdenker?Danben jijwiewezoeken!

PROFIEL

bevindingen over taalkennis bij jon-
geren. En daaruit blijkt dat het, in 
vergelijking met tien jaar geleden, 
vandaag niet slechter is gesteld 
met hun kennis van spelling. Dat 
lijkt opmerkelijk als we denken aan 

vast. Grammatica is dan weer een 
ander paar mouwen. “De kennis 
daarvan gaat bij hen wel achteruit.”
Ook bevestigt de docent dat er 
een stigma blijft ten aanzien van 
dt-fouten. Maar dat een sollicita-

ger dan gemiddeld”, stelt Devos 
vast. “Wie wel strenger is voor 
dt-fouten, is de leraar. Vooral de le-
raar Nederlands dan. Wat op zich 
ook niet verwonderlijk is. Hij is de 
leraar van de moedertaal.” (WiVi)

VIND DE JOB VAN JE DROMEN  OP DE

JOBBEURS ANTWERPEN
jobbeurs.jobat.be - 21 OKTOBER 2020 

Wil je graag jonge kinderen een leerrijke en fijne schooltijd bezorgen?
Wil je een gemotiveerd team aansturen?

Dan hebben wij jou nodig!

Vacature directeur GBS De Duizendpoot Meerhout 
GBS De Duizendpoot legt een wervingsreserve aan 
voor de vervanging van zijn directeur die in de nabije 
toekomst met pensioen gaat.

GBS De Duizendpoot krijgt  het vertrouwen van 507 
kinderen en hun ouders, heeft ruim 40 gemotiveerde 
medewerkers en telt 3 vestigingen: één voor lager 
onderwijs en twee kleuterafdelingen.
Momenteel staat de nieuwbouw van de basisschool 
in de steigers. 

Als directeur geef je mee gestalte aan het 
pedagogisch project van de school, je zorgt voor 
een strategie, beleidsplan en visie die dit project 
ondersteunt en accentueert daarbij de eigenheid van 
de school. Je zet de neuzen van je team in dezelfde 
richting zodat elk kind maximale ontplooiingskansen 
krijgt.

Interesse: www.meerhout.be      
Solliciteer voor 9 november 2020.    

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Goesting om 
ook je carrière 
gesmeerd te 
laten verlopen?

Eindeloos nieuwe parcours maken voor je elek-
trisch 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 ge-
knipt voor een job in techniek. Sleutelen aan ma-
chines en installaties, e�  ciënt fouten detecteren 
én oplossen, productielijnen vakkundig draaiende 
houden: je hebt het gewoon in je vingers. Toen al.

Goesting om 

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?



Een job in veiligheid, techniek of zorg?

Ontdek alle vacatures op 
werkenbijg4s.be Meer dan 120 voorzieningen met woon-

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

Wil jij onze 
bewoners 
helpen om 
gelukkig 
ouder te 
worden?

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

nmbs

Sleutel je graag aan  
unieke machines?
Ontdek onze jobmogelijkheden  
tijdens de Jobbeurs Antwerpen! 

nmbs.be/jobs

TECRO & KREA ZOEKT
- Architect 
- Burgerlijk Ingenieur Architect
- Industrieel Ingenieur Bouwkunde

BEDRIJFSOMSCHRIJVING
-  Tecro & Krea is een vooruitstrevend architectenbureau die diensten biedt bij het ontwerp 

en de creatie van gebouwen en hun omgeving.  De kwaliteit van deze service is het uit-
gangspunt van elke samenwerking tussen Tecro & Krea en de opdrachtgever.

-  De overtuiging dat elk gebouw en elke klant uniek en equivalent zijn in het hele project  
is een basiswaarde in onze organisatie. Klanten en medewerkers zijn partners die samen-
werken met aandacht en respect voor elke persoon die bij dit proces betrokken is.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Met het oog op de groei van ons team zijn we op zoek naar gedreven medewerkers.
Uw takenpakket als projectarchitect / projectbeheerder : 
-  Als projectarchitect / projectbeheerder komen alle facetten van het bouwproces aan bod: 

ontwerp, bouwaanvraag, bestek, meetstaat, details, werfopvolging, controle vorderings-
staten, oplevering, … .

- De aard van de projecten zijn heel divers, gaande van residentiële tot industriële projecten.

PROFIEL
Architect / Burgerlijke Ingenieur Architect / Industrieel Ingenieur Bouwkunde

COMPETENTIES
- MS Office (goede kennis Word, Excel, PowerPoint)
- Revit, Vectorworks
- Nederlands + kennis van het frans is een pluspunt
- Assertief zijn
- Samenwerken als een hecht team
- Regels en afspraken nakomen
- Zin voor nauwkeurigheid hebben
- Zelfstandig werken
- Stressbestendig
- Zin tot permanente bijscholing
- Communicatief

AANBOD
-  Wij bieden u een boeiende en afwisselende job in een dynamisch bureau alsook een  

aantrekkelijk salaris volgens competenties.
- Voltijdse aanbieding.

PLAATS TEWERKSTELLING
- Blarenberglaan 4/001 te 2800 Mechelen

WAAR EN HOE SOLLICITEREN
- Via email: administratie@tecrokrea.be
- Contacten: Alain Croon, Stéphane Mertens, Fulvia Saltini



ENTHOUSIASTE VERKOPER bij bofrost*

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

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

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

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

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

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

 
 

Business Consultant 
 

 What does the job entail: 

• As a Business Consultant, you work on several projects for our customers (mostly 

at their premises) 

• Your main objective is to optimise our customers’ processes and organisation to 

address their current or future business challenges. These challenges can be: a 

more efficient way of working, an improved customer experience etc. 

• To realise this objective, you analyse the current operations, collect information 

via interviews or workshops, identify improvement opportunities, design the new 

way-of-working, highlight its benefits, and present and motivate the new concept 

• You collaborate intensively with the employees and managers of our customers 

and develop good professional relationships 

What we expect: 

• You have a master’s degree & experience in consultancy is a plus. You want to 

work in the Utilities, Financial Services and/or Public Services sector 

• Your excellent communication and presentation skills, your analytical capabilities, 

and your will to succeed are important assets 

• You know very well how you can help customers in a professional way 

• You communicate fluently in Dutch, French and English 

• Affinity with IT is an advantage 

• You definitely earn some bonus points if you have knowledge of UML and BPMN 

What we offer: 

• An exciting & varied job in a dynamic & fast-growing consultancy firm 

• The opportunity to take on challenging projects within our sectors 

• An attractive salary with fringe benefits, 32 holidays and a company car 

• A personal growth according to your abilities and ambitions 

Jouw job?
Antwerpen nóg
straffer maken.

Verrassend veel variatie bij de stad. Vind jouw uitdaging op 
antwerpen.be/jobs

Bezoek ons op de virtuele jobbeurs van Jobat op 21/10 
van 14u tot 19u

Vlaanderen

Iedereen bij ons zorgt 
ervoor dat onze senioren 
het goed hebben.

Werken in 
Antwerpen?

zorgbedrijf.antwerpen.be

Elders werken?
zorgbedrijfvlaanderen.be

Onze 
recruiters kijken 

ernaar uit om jou te 
ontmoeten tijdens de 

virtuele jobbeurs 
op 21 oktober.

Scan de 
QR code

Daarom zoeken we medewerkers 
met oog voor de job én de mensen.
Zin om als woonassistent, planner, 
kinderbegeleider, zorgkundige, 
verpleegkundige of poetshulp 
ons team te versterken?



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

Om aan onze groei te voldoen, zijn we op zoek naar een: 

COMMERCIËLE VERTEGENWOORDIGER/ -STER

Uw missie :
Als commercieel vertegenwoordiger, contacteert u de klanten uit 
uw provincie die een catalogus hebben aangevraagd. U maakt een 
afspraak bij deze geïnteresseerden en op basis van dit gesprek 
ontvangt u een gedetailleerde meetstaat die per werkpost opgesteld 
wordt door onze bevoegde afdeling. Deze gedetailleerde meetstaat 
die de uiteindelijke waarde van de woning bepaalt, zal u minutieus 
uitleggen aan de klanten

Uw profiel : 
Dynamisch en verantwoordelijk, u heeft reeds ervaring 
in de verkoop en/of bouw • U bezit over een eigen wagen  
• Gemotiveerd en moedig, u heeft de ambitie om te slagen • U 
heeft een aangeboren talent om makkelijk contacten te leggen en 
te onderhandelen • U weet hoe u respectvol een verkoopgesprek 
moet voeren

Woningen Compere biedt u : 
Een omvangrijke lijst van klanten uit uw eigen provincie die onze 
catalogus hebben ontvangen en die bouwplannen hebben en over 
een bouwterrein beschikken • Een klantenbestand dat steeds wordt 
vernieuwd en uitgebreid door onze veelvuldige marketingcampagnes 
• Een aantrekkelijk inkomen op zelfstandige basis • Een aangename 
werksfeer in een dynamisch en actief team • De mogelijkheid om van 
thuis uit te werken • Verschillende kijkwoningen over heel België die 
tot uw beschikking staan • Regelmatig worden er opendeurdagen 
georganiseerd waaruit een aanzienlijk aantal prospecten voortvloeit 
• De uitstekende reputatie van kwalitatieve woningen die wij bouwen

Heeft u interesse ? Stuur dan uw CV door naar :  
sollicitatie@woningencompere.be

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

Woningencompere.be 
Horpmaelstraat 26 4360 Oerle (Dichtbij Sint-Truiden)

23 september 2020

Virtuele

Schrijf je nu gratis in: 

www.jobat.be/beurs

14:00 - 19:00

21 oktober 2020

Deze bedrijven verwachten je!

Scan me en ontvang 
je gratis toegangsticket

experts in personeelsscreening

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



geren. En daaruit blijkt dat het, in 
vergelijking met tien jaar geleden, 
vandaag niet slechter is gesteld 
met hun kennis van spelling. Dat 
lijkt opmerkelijk als we denken aan 

ander paar mouwen. “De kennis 
daarvan gaat bij hen wel achteruit.”
Ook bevestigt de docent dat er 
een stigma blijft ten aanzien van 
dt-fouten. Maar dat een sollicita-

vast. “Wie wel strenger is voor 
dt-fouten, is de leraar. Vooral de le-
raar Nederlands dan. Wat op zich 
ook niet verwonderlijk is. Hij is de 
leraar van de moedertaal.” (WiVi)

Bekijk onze vacatures: www.pxl.be/jobs

COÖRDINATOR  
LEVENSLANG LEREN 
(PXL-HEALTHCARE)

ONDERZOEKER/ 
PROJECTMEDEWERKER 
ONDERWIJSINNOVATIE

Hogeschool PXL 
heeft vacatures voor

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

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

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

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

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

die op zoek zijn naar een langdurige betrekking.

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

Ben jij waanzinnig zorgzaam?

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, een regionaal psychiatrisch 
ziekenhuis en PVT, zoekt verpleegkundigen, 

bij voorkeur met optie psychiatrie of geriatrie, om samen met een multidisciplinair 
team kwalitatieve zorg te bieden aan volwassenen met een psychiatrische problematiek.

Ben jij de waanzinnig zorgzame verpleegkundige die we zoeken? 
Solliciteer rechtstreeks via de website van OPZC Rekem: 
www.opzcrekem.be/vacatures/solliciteren/solliciteren-verpleegkundigen

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

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

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

MEDEWERKER OFFERTEDIENST ref. 1395

TAKEN

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

PROFIEL

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

AANBOD

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

OMDAT JE BEST NIET MET EENDER WIE 
IN ZEE GAAT.

www.aanwervingshuis.be   |   info@aanwervingshuis.be

Kortrijk 
Vaartstraat 25 

056 225 880

Gent 
Kortrijksesteenweg 1099 

093 108 339



Gemeente Kortenaken is op zoek  
naar een enthousiaste medewerker 

voor de volgende functie:

DIENSTHOOFD BURGERZAKEN 
Voltijdse contractuele functie • graad B1–B3
Als diensthoofd burgerzaken werk je onder en rapporteer je rechtstreeks 
aan de algemeen directeur. Je leidt de dienst burgerzaken op een efficiënte 
manier en bent verantwoordelijk voor het beheer van dossiers burgerlijke 
stand en dossiers i.v.m. begraafplaatsen. Ook de voorbereiding en  
organisatie van verkiezingen behoren tot je takenpakket. Je kan je  
medewerkers leiding geven, coachen en motiveren.

Voorwaarden: In het bezit zijn van het einddiploma van een bestuursschool 
of bachelor in de rechten, in de bestuurswetenschappen, in de politieke 
wetenschappen, in de sociale wetenschappen of de sociologie, in de  
economische wetenschappen of in de handelswetenschappen.

Aanbod: Een boeiende job in een stabiele werkomgeving met een aan-
trekkelijk loon en bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, 
kilometer vergoeding en hospitalisatieverzekering. Geslaagde kandidaten 
worden opgenomen in een wervingsreserve van maximum 3 jaar, maximaal 
verlengbaar met 2 jaar.

Interesse? Tot en met maandag 2/11/2020 kan je online solliciteren via  
 https://ccselect.probisgroup.be/vacatures/ door jouw motivatiebrief 
en cv, een kopie van het gevraagde diploma en een uittreksel uit het 
strafregister (niet ouder dan 6 maanden) te bezorgen.

Bijkomende informatie kan je terugvinden op  
https://ccselect.probisgroup.be. 
Voor vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of 02 467 35 40.

Directeur
Allrounder met uitgesproken leiderschapskwaliteiten

Functie: • Je ontwikkelt het strategisch en zakelij k beleid en bouwt de organisatie uit. • Je 
staat in voor het personeelsbeleid: selecteren, aansturen, opvolgen en evalueren van het 
personeel. • Je coördineert de dagelij kse werking in samenwerking met de coördinatoren. • Je 
bent verantwoordelij k voor het fi nancieel en administratief  beleid. • Je onderhoudt de externe 
contacten. • Je rapporteert aan de voorzitter en de bestuursorganen.

Profi el: • Je hebt affi  niteit met de doelgroep. • Je kan het bedrij fseconomische verzoenen met 
de sociale doelstelling van de organisatie. • Je bent technisch en organisatorisch onderlegd. • Je 
hebt een bachelor- of masterdiploma, bij  voorkeur in een sociaal-economische richting.

Aanbod: • Boeiende functie met veel variatie en verantwoordelij kheid. • Verloning conform 
PC 327.01, rekening houdend met opleiding en ervaring. • 13-de maand. • Maaltij dcheques. 

• Hospitalisatieverzekering.

Hebe en M-plus, beide 
gelegen in Maasmechelen, zij n 
maatwerkbedrij ven die samen werk 
bieden aan een 80-tal personen 
met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Hebe is actief in het 
groenonderhoud en M-plus in hout- 
en metaalbewerking en verpakking. 
Zonder de sociale doelstelling uit 
het oog te verliezen, gebeurt het 
werk op een bedrij fseconomische 
manier. Momenteel zij n we op zoek 
naar een:

Mail je motivatiebrief en cv vóór 9 november naar directie@vzwhebe.be. We garanderen een 
discrete behandeling. Voor meer informatie, bel naar Tjeu Nij sten (089 77 97 29).

Interesse?

Hebe en M-plus,  Boorsemstraat 2,  3630 Maasmechelen

Het lokaal bestuur 
van Maasmechelen  
is doorlopend,  
met aanleg van  
een werfreserve,  
op zoek naar:

ZORGKUNDIGEN & 
VERPLEEGKUNDIGEN
Woonzorgcentrum Heyvis • Onmiddellijke indiensttreding

Werk je met een hart voor ouderen? Ben je een echte teamplayer?  
En wil je meehelpen om voor de bewoners van ons woonzorgcentrum 
een warme thuis te creëren? Dan verwelkomen we je graag in ons team!

Aanbod: • Gevarieerde job met ruime opleidings- en ontwikkelingskansen 
• Mogelijkheid om deeltijds te werken (zorgkundigen: 50% - 75%, 
verpleegkundigen: 50% - 75% - 80% - 100%) • Nachtdienst is bespreekbaar 
• Relevante anciënniteit en werkervaring kunnen worden meegenomen 
onder bepaalde voorwaarden • Vergoeding voor onregelmatige prestaties 
• Maaltijdcheques • Fietsvergoeding • Aankoopkortingen via GSD-V 
• 2de pensioenpijler.

Interesse?
Solliciteren kan het hele jaar door. Mail je motivatiebrief en cv, samen 
met een kopie van het gevraagde diploma (of gelijkwaardigheidsattest) 
of een kopie van je visum voor zorgkundigen en een uittreksel strafregister 
model 1 (max. 3 maanden oud) naar vacatures@maasmechelen.be.

Meer info?
Voor meer informatie over de toelatings- en aanwervings-
voorwaarden en de uitgebreide functieomschrijvingen, kijk op 
www.maasmechelen.be. Voor meer info over wzc Heyvis, mail naar 
heidi.erkens@maasmechelen.be.

 

Woonzorgcentrum De Maaspoorte werft aan:

Extra legale voordelen:
Naast het loon geniet je ook nog van extra 
legale voordelen zoals maaltijdcheques, 
groepsverzekering, fietsvergoeding, … .

Hoe solliciteren?
Stuur uiterlijk op 02/11/2020 je kandi-
daatstelling naar het OCMW-bestuur, admi-
nistratief centrum Maaseik, Lekkerstraat 10, 
3680 Maaseik of via e-mail naar sollicitaties@
maaseik.be. Je mag je kandidaatstelling 
ook afgeven tegen ontvangstbewijs bij de 

snelbalie in het administratief centrum. Een 
geldige kandidaatstelling bestaat uit: moti-
vatiebrief, cv, kopie van je diploma en een 
uittreksel uit het strafregister model 1. Solli-
citaties na 02/11/2020 en onvolledige solli-
citaties worden niet aanvaard. Voor meer in-
formatie over deze functie kan je bellen naar 
de dienst P&O op het nummer 089 560 560.

De volledige functiebeschrijvingen en de 
voorwaarden zijn terug te vinden op
www.maaseik.be/vacatures.

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE
Met aanleg van een wervingsreserve 
voltijds, contractueel, B-niveau (BV5)
• Je werkt volgens de visie en missie van het 

woonzorgcentrum.
• Je bent het aanspreekpunt voor residenten, 

familie en medewerkers m.b.t. het totaalpak-
ket zorg.

• Je coördineert de werking op de afdeling 
en zorgt ervoor dat de personeelsleden 
voldoende begeleid en opgevolgd wor-
den. 

• Je organiseert opleidingen.
• Je bent flexibel en bereid tot avond- en 

weekendwerk.

Aanwervingsvoorwaarden
• Je bent houder van een bachelordiploma 

verpleegkunde.

Verloning
Het voltijds bruto maandloon bedraagt mi-
nimum 3.199,08 euro en maximum 4.838,52  
euro.

VERPLEEGKUNDIGEN  
Met aanleg van een wervingsreserve
voltijds, contractueel
• Je creëert een zo comfortabel en aange-

naam mogelijk huiselijk verblijf voor onze 
residenten door middel van optimale ver-
pleegkundige hulp en verzorging.

• Je bent flexibel ingesteld en kan goed wer-
ken in teamverband.

Aanwervingsvoorwaarden
• Je bent houder van een diploma van 

“gegradueerde verpleegkundige van het 
hoger beroepsonderwijs HBO5“ OF je 
bent houder van een bachelordiploma ver-
pleegkunde.

Verloning
Het voltijds bruto maandloon kan variëren, af-
hankelijk van het niveau van je diploma.

ZORGKUNDIGEN  
Met aanleg van een wervingsreserve 
deeltijds, contractueel, C-niveau (C1-C2)
• Je zorgt voor een zo comfortabel en aan-

genaam mogelijk huiselijk verblijf voor de 
residenten door middel van optimale en 
deskundige hulp en verzorging.

• Je bent flexibel ingesteld en kan goed wer-
ken in teamverband.

Aanwervingsvoorwaarden
• Je bent houder van een diploma dat toe-

gang biedt tot het beroep van zorgkundige 
en in het bezit van een visumnummer als 
zorgkundige.

Verloning
Het voltijds bruto maandloon bedraagt mi-
nimum 1.965,87 euro en maximum 3.307,90 
euro.

www.maaseik.be



Wat bieden wij:
 • Gratis hospitalisatieverzekering & tweede pensioenpijler
 • Maaltijdcheques t.w.v. € 8,00/gewerkte dag
 • Fietsvergoeding
 • Loon op schaalniveau
 • Min. 30 vakantiedagen

gemeente Geetbets – AC Den Molencouter wer ft aan (m/v):

1 ‘Sport- en evenementen-coördinator ’
contract onbepaalde duur deeltijds 30,40/38ste  

niveau B1-B3 (min. bachelor) wervingsreserve van 3 jaar

Taken: Je bouwt de sportdienst van de  gemeente uit en coördineert alles van  
sportactiviteiten. Je staat in voor de organisatie van feestelijkheden en  evenemen-
ten. Je plant en 
programmeert een gevarieerd programma met de collega’s vrije tijd en promoot 
deze bij het grote publiek. … 

Aanwervingsvoorwaarden:  
in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau B (bachelor diploma).  
In het bezit van rijbewijs B 
Slagen in een aanwervingsexamen.

 Uiterste sollicitatiedatum: Maandag 26 oktober 2020 
Meer info: www.geetbets.be 

Functie-inhoud sport en evenementen: sandy.boa@geetbets.be • 011 58 65 21 Verloop 
aanwervingsprocedure: tania.bonne@geetbets.be • 011 58 65 22

Open Thuis vzw is een sociale onderneming die 350 personen met een 
(vermoeden van) beperking en mensen uit diverse kansengroepen 
assisteert en ondersteunt om een zo zelfstandig mogelijk leven uit te bouwen in hun eigen woon-
omge ving. We gaan aan huis en helpen de nodige zorg en ondersteuning uit te bouwen en te coördineren. 
We hebben ook een groeiend aanbod op vlak van zeer laagdrempelige dagondersteuning.

Om onze woonwerking te versterken, 
zoeken we voor onmiddellijke indiensttreding een (m/v)

woonbegeleider ambulante en mobiele dienst
Die mobiele ondersteuning aanreikt aan volwassenen die zelfstandig wonen of bij/ in de buurt van hun 
netwerk/vrijwilligers.

Hij/zij 
- is bachelor in een sociale of paramedische afstudeerrichting
- heeft een grondige kennis van sociale wetgeving en sociale kaart 
- heeft bij voorkeur ervaring in het individueel begeleidingswerk en in het begeleiden van gezinnen 
- kan vlot contacten onderhouden met het sociaal en professioneel netwerk rond de cliënt
- is flexibel inzetbaar en is bereid om ook avondwerk en occasioneel ook weekendwerk te doen
- beschikt over een eigen wagen

Hij/zij kan rekenen op
een voltijdse job in een contract tot minstens 31.12.2021
loon op basis van het barema 319.01 met bijkomende extra legale voordelen
ploeg van enthousiaste collega’s

Stuur je motivatiebrief en cv voor 01.11.2020 naar hilde.hendrikx@openthuis-limburg.be. 
Meer info nodig: bel 011/28.36.46. en vraag naar Hilde Hendrikx.

Om aan onze groei te voldoen, zijn we op zoek naar een (m/v)

WERFLEIDER
Uw opdracht :
U beheert verschillende bouwprojecten van individuele 
woningen • U werkt hiervoor nauw samen met onze interne 
diensten, alsook met sleutelfiguren uit de bouw • U bent 
verantwoordelijk voor de uitvoering en de algemene opvolging 
van werven en houdt hierbij rekening met de vastgelegde 
normen en budgetten • Wij bieden u de mogelijkheid om vanuit  
thuis te werken en naar nabijgelegen werven te gaan

Uw profiel : 
U bezit een diploma in de bouw en/of hebt gelijkwaardige 
ervaring • U bent dynamisch en sociaal en onderhoudt graag 
een goede relatie met klanten en onderaannemers • U bezit 
over een groot verantwoordelijkheidszin • U bent punctueel 
en beschikt over een aangeboren gevoel voor organisatie  
• Uitdagingen zijn voor u niet vreemd, want u bent 
gemotiveerd en ambitieus • Basiskennis Frans vereist

Woningen Compere biedt u : 
Een grondige, interne opleiding • Aantrekkelijk salaris  
• GSM en wagen (+tankkaart), ook voor privégebruik • Een 
uitstekende werksfeer binnen een actief en sociaal team  
• Voltijds dagwerk • De mogelijkheid om te groeien in onze 
onderneming in volle uitbreiding

Heeft u interesse ? Stuur dan uw CV door naar :  
sollicitatie@woningencompere.be

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

Woningencompere.be 
Horpmaelstraat 26 4360 Oerle (Dichtbij Sint-Truiden)

Om aan onze groei te voldoen, zijn we op zoek naar:

CALCULATOR (M/V)

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

Woningencompere.be 
Horpmaelstraat 26 4360 Oerle (Dichtbij Sint-Truiden)

Functieomschrijving
Uw opdracht :
• Nieuwe projecten analyseren;
• De bouwkosten berekenen op basis van een ondertekend project;
• De meetstaten indien nodig aanpassen.

Uw profiel :
• Een bachelordiploma in de bouw, architectuur of gelijkwaardig  
 door ervaring;
• Een sterk analytisch vermogen hebben;
• Een goede kennis hebben van de huidige bouwnormen;
• Interesse hebben in kostenberekeningen;
• Dynamisch, punctueel en ambitieus zijn;
• Gemotiveerd zijn.

Ons aanbod :
• Een zeer aantrekkelijk salarispakket;
• Een contract als bediende of als zelfstandige;
• De mogelijkheid om zich te ontwikkelen in een bedrijf in volle  
 groei
• De mogelijkheid om van thuis uit te werken;
• Een uitstekende werksfeer binnen een jong en tweetalig team pal  
 op de taalgrens
• Plaats tewerkstelling: Oreye (dichtbij Sint-Truiden en Tongeren +  
 vlotte verbinding met de E40)

Heeft u interesse?
Stuur dan uw cv en met motivatiebrief naar  
sollicitatie@woningencompere.be met de vermelding « calculator ».

Bij het Wit-Gele Kruis bied je kwalitatieve zorg 
aan bij mensen thuis. Daarbij reken je op je 
skills, je creativiteit én op collega’s die je elke dag 
ondersteunen. Kies voor onze aanpak en vul die in 
met je eigen stijl.

WIJ ZOEKEN VERPLEEGKUNDIGEN
Ben je gegradueerd of bachelor in de verpleegkunde, 
beschik je over een rijbewijs B en draag je onze patiënten 
een warm hart toe? Dan bieden we jou niet alleen veel 
opleidingskansen, doorgroeimogelijkheden en een 
competitief loon, maar vooral een job met een gezonde 
work-life balance.

Klaar voor jouw ronde? Check onze vacatures 
en solliciteer op jouwstijl.be

Onze aanpak. Jouw stijl.
Paola, artieste, 

jongleert met al haar 
zorgvaardigheden.

De snelste weg  
naar een job in  

de publieke
of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op 
WWW.POOLSTOK.BE

Goesting in 
de match van 

jouw leven? 

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

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

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?



Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

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

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

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

Functie en verantwoordelijkheden Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties Gewenste kwalifi caties

Wat heeft VELDEMAN GROUP u te bieden?

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

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

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

ICT, R&D, supply chain 

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

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

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

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

(Handels)ingenieur 
of gelijkwaardig

Min. eerste werkervaring in productie

Ervaring in 
leidinggevende 

functie,
bij voorkeur in 

productiebedrijf

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

Breed 
salarispakket

Accuraat Helicopter-
view

Besluit-
vaardigMentor

Stress-
bestendig

Critical 
thinking

 Ervaring met 
zelfsturende teams ICT/ERP

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

Toekomstgerichte 
functies met 
verantwoordelijkheid

www.veldeman.com

± 500 werknemers 

Prijzen in innovatie en 
sustainability

± 100 mio omzet

Oudsbergen, sites in 
Frankrijk en Polen

1954

Echt bijdragen 
aan ecologie

Bijzondere 
verlofregeling

Familiale contacten, 
lage drempels

Aanwerving  
exclusief  

begeleid door 

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

VERZINKERIJ LENSSEN is al meer dan 30 jaar een 
gevestigde waarde in het thermisch verzinken van 
metaal- en ijzerconstructies. De toepassingen zijn breed 
terug te vinden in allerlei sectoren, zoals constructies 
voor de industriële en serrebouw, verlichtingspalen en 
vangrails langs de weg, omheiningen, poorten, fietsen-
stallingen, enz. Met unieke afmetingen van 3,6 meter 
diep, 13 meter lang en 1,8 meter breed beschikt 
VERZINKERIJ LENSSEN over het diepste galvanisatie-
bad in Europa. Hierdoor, en dankzij de opslagcapaciteit,  
kunnen zeer grote constructies behandeld worden. De 
klemtoon op kwaliteit en jarenlange familiale expertise 
bezorgden het bedrijf inmiddels een ijzersterke  
reputatie. De centrale rol van de klantrelatie leidde 
bovendien tot een trouw klantenbestand, dat verder uit-
gebreid wordt in Wallonië en Nederland. Om aan de eco-
logische uitdagingen tegemoet te komen, investeerde 
VERZINKERIJ LENSSEN al in de volledige omkasting van 
het zinkbad en de luchtfilterinstallaties om ongewenste 
dampen op te vangen. Grondstoffen worden gerecy-
cleerd en hergebruikt, baden en installaties jaarlijks 
vernieuwd. 

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

www.verzinkerijlenssen.be

50 werknemers 

Genk

1988

Productie Manager
Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

1. Operationeel en technisch aansturen van het totale productieproces, incl. onderhoud
2. Instaan voor het behalen van productietargets, opvolgen en rapporteren
3. Coachen van het personeel (2 ploegbazen en een 40-tal productiemedewerkers in 2 ploegen)
4. Behandelen en opvolgen van klantenklachten, onderhouden van klantrelaties 
5. Meedenken over verbeteringen, investeringen, marktevoluties, nieuwe ontwikkelingen, ... 

Ing EM

Ervaring in  
leidinggevende functie 

No  
nonsense

Verant-
woordelijk-

heidszin 

People- 
manager 

Vooruit 
willen  

Onder- 
nemend

Wat heeft VERZINKERIJ LENSSEN u concreet te bieden?

Directe  
samenwerking  
met eigenaars

Loyale  
medewerkers

Om productiegerelateerde taken en verantwoordelijkheden over te nemen, zoeken wij een geëngageerde

Metaal/bouw 

Mogelijkheid tot  
zelfstandigen- 
statuut

Toekomst- 
perspectief als  
plantmanager

Verantwoordelijke 
functie 

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

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

SHE Manager Quality Manager

Voor de uitbouw en implementatie van het beleid betreffende Quality, Safety, Health en Environment, zijn wij op zoek naar 2 sleutelfi guren om 
awareness te creëren doorheen de hele organisatie:

Functie en verantwoordelijkheden Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties Gewenste kwalifi caties

Wat heeft ROOFTG u te bieden?

1. In kaart brengen, uitwerken en opvolgen van procedures inzake 
veiligheid, milieu en welzijn

2. Organiseren van sensibiliseringsacties, preventiecampagnes en 
trainingen

3. Opstellen van jaaractieplannen en actief deelnemen aan CPBW
4. Instaan voor keuringen, certificaten, risico-analyses, PBM’s en 

contacten met leveranciers
5. Coördineren van verbeterprojecten/kostenbesparingen rond bv. 

energie, wastemanagement, waterzuivering, ...

1. Uitdiepen en optimaliseren van Q-processen in samenwerking 
met de R&D Manager

2. Uitvoeren van interne en begeleiden van externe audits en 
aanpakken van de resultaten

3. Instaan voor ingangs- en vloercontroles, productcertificatie, 
klachtenbehandeling

4. Aansturen van 2 Q-medewerkers
5. Uitvoeren van KPI’s en rapporteren aan directie

Ma (bio)chemie/ 
Ing.

Ervaring in 
industriële 
omgeving

Hogere 
technische 

opleiding

ROOFTG EUROPE (ROOF Tile Group) maakt 
deel uit van de internationale IKO Group 
(Canada), die zich met 34 bedrijven wereld-
wijd specialiseert in dak- en waterdichtings-
producten. ROOFTG overkoepelt de bedrijven 
(in België, Nieuw-Zeeland en de Verenigde 
Staten) waar de productie van lichte en duur-
zame dakmaterialen plaatsvindt. De ontwik-
kelde producten worden geperst uit hoog-
waardig staal, beschermd met een antiroest-
laag en afgewerkt met granulaat, matte of 
blinkende verf. Het uitgebreide aanbod aan 
kleuren en granulaten, gekoppeld aan een 
flexibele productie, zorgt voor producten op 
maat volgens de wens van de klant. In 
Tongeren bevindt zich de productieplant van 
ROOFTG EUROPE, waar onlangs 2 nieuwe 
productie lijnen werden geïnstalleerd. 

Samen-
werkend Motiverend Kwaliteits-

gedreven
Administra-

tief sterk
Communica-

tief sterkErvaring met 
automotive/metaal 

Preventieadviseur II
(I is voordeel)

Lean / Six Sigma / 5S ISO 9001ISO
14001

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

Verantwoordelijke functies 
met draagvlak

www.rooftg.com

Tongeren:
100 medewerkers 
IKO group:
3.500 medewerkers 

Tongeren

Bedrijf in
expansie

Gevarieerd
salarispakket

Internationale
organisatie



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.

Functie?
●  Schooljaar 2020-2021: beleidsondersteuner 

36/36
●  Schooljaar 2021-2022: directie campus Jan Rosier 

36/36

Wat doe je?
Als beleidsondersteuner zorg je samen met de 
directeur voor de continuïteit en positieve evolutie 
van de school. Je geeft samen met het team vorm 
aan het pedagogisch en onderwijskundig beleid van 
de school. Als directeur in schooljaar 2021-2022, 
neem je alle taken van de directie over.

Je belangrijkste taken
●  Je zorgt samen met het team voor de verdere 

uitbouw van de schoolvisie. Je concretiseert de 
visie in acties/initiatieven op korte en langere 
termijn en volgt het proces mee op.

●  Je stuurt een team van medewerkers aan met het 
oog op het realiseren van de schooldoelstellingen. 
Je coacht en ondersteunt medewerkers in hun 
functioneren.

●  Je geeft richting en vorm aan een krachtige leer- 
en werkomgeving voor leerlingen en het hele 
schoolteam.

●  Je zorgt voor de opmaak en opvolging van de 
begroting, investerings- en bouwplannen en zorgt 
voor een kostenbewust financieel beheer van de 
werkingsmiddelen van de school.

●  Je bouwt een netwerk uit met relevante interne 
en externe partners.

●  Je blijft jezelf professioneel ontwikkelen en 
volgt pedagogisch-didactische evoluties binnen 
onderwijs op.

Wat verwachten we van je?
●  Je beschikt over leidinggevende capaciteiten om 

medewerkers te inspireren, te coachen en aan te 
sturen.

●  Je hebt een stevige pedagogisch didactische 
bagage, waarbij de kennis van ZILL een 
meerwaarde is.

●  Je weet een visie verder te ontwikkelen en 

beslissingen te onderbouwen op basis van een 
brede contextanalyse.

●  Je beschikt over een stevig doorzettingsvermogen 
om doelstellingen te realiseren. Je houdt ervan 
creatieve oplossingen te zoeken voor problemen.

●  Je hebt sterke organisatorische vaardigheden en 
kan planmatig werken.

●  Samenwerken in teamverband is een evidentie 
voor jou.

●  Je beschikt over sterke communicatieve vaardig-
heden. Je bent vlot in het leggen, opbouwen en 
onderhouden van contacten met externen.

●  Je onderschrijft de Engagementsverklaring van 
het katholiek onderwijs.

Wat zijn de sollicitatievoorwaarden?
●  Ten minste een bachelordiploma, een getuigschrift 

van pedagogische bekwaamheid is een 
meerwaarde.

Hoe solliciteren?
Solliciteren kan alleen via mail naar tamara.mascia@
kbo-lanaken.be tot en met 28 oktober 2020. Voeg 
je CV en een motivatiebrief toe. Je kandidatuur 
wordt met discretie behandeld.

Selectieproces
De selectieprocedure bestaat uit volgende stappen. 
Elke stap is beslissend.
● Eerste selectie op basis van CV
●  Verkennend intakegesprek (tijdsbestek: 1 uur)  

10 november
●  Extra: assessment center (tijdsbestek: 1 dag)

Wat mag je van ons verwachten?
●  Een voltijdse tewerkstelling in het ambt van 

beleidsondersteuner voor schooljaar 2020-2021 
(ambt van onderwijzer) en bij een positieve 
evaluatie wordt je in schooljaar 2021-2022 
aangesteld als directie.

●  Bruto startloon is afhankelijk van diploma en 
werkervaring in en buiten het onderwijs.

●  Een enthousiast directieteam, schoolteam en 
leerlingen.

VOLTIJDSE DIRECTIEFUNCTIE 
voor de campus Jan Rosier in Lanaken vanaf 01-12-2020

VACATURE

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!

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:


