
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  

WERK IN TIJDEN VAN CORONA

Nu COVID-19 blijft opspelen, ziet het ernaar uit dat nogal wat werknemers binnenkort 
in quarantaine zullen moeten. Maar wat moet je erover weten? Vijf cruciale vragen: van 
formaliteiten en vergoedingen tot schoolgaande kinderen.

“Wanneer de school 
of kinderopvang 

wordt gesloten, kan de 
werknemer een tijdelijke 

werkloosheidsuitkering 
wegens overmacht 

krijgen”

1. WAT MOET JE (METEEN) DOEN 
WANNEER JE IN QUARANTAINE MOET?
Wie in quarantaine gaat, moet onmiddellijk zijn 
werkgever verwittigen. “Als de werkgever er om 
vraagt, moet de werknemer ook een quarantaine- 
getuigschrift kunnen voorleggen”, benadrukt 
Catherine Legardien, legal expert bij Partena 
Professional. Zo’n getuigschrift wordt afgeleverd 
door de behandelende arts en vormt het bewijs 
dat de werknemer in staat is om te werken, maar 
niet naar de werkplek mag komen.

2.  WIE BETAALT JE QUARANTAINE?
Er zijn twee mogelijkheden, stelt Catherine 
Legardien. In het eerste geval kan je als werk-
nemer van thuis uit blijven werken en ontvang je 
dus je gewone loon. 
In het tweede geval is de werknemer niet in staat 
om zijn taken vanuit zijn huis uit te voeren, omdat 
de aard van het werk dit niet toelaat. Dan wordt 
zijn contract opgeschort wegens overmacht. 
“De werknemer zal dus in aanmerking komen 
voor een tijdelijke werkloosheidsuitkering we-
gens overmacht ten laste van de RVA, op voor-
waarde dat hij een quarantainegetuigschrift kan 

voorleggen”, stelt Legardien. Om recht te hebben 
op zo’n tijdelijke werkloosheidsuitkering, moet 
je je als werknemer wenden tot je uitbetalings- 
instelling. Dit is de vakbond waarbij je bent aan-
gesloten of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitke-
ringen (HVW). Het is deze uitbetalingsinstelling 
die de tijdelijke werkloosheid zal uitbetalen.

3.  WAT ALS DE SCHOOL OF OPVANG 
VAN JE KINDEREN SLUITEN?
Wanneer je vrijaf moet nemen om voor je kinde-
ren te zorgen, dan kan de werknemer een tijde-
lijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht 
krijgen. “Dit zal het geval zijn wanneer een min-
derjarig kind, dat met de werknemer samen-
woont, niet naar de school of opvang kan gaan 
omdat deze gesloten is vanwege een maatregel 
om de verspreiding van het coronavirus te beper-
ken.”
Hetzelfde geldt, zo vult Legardien aan, voor een 
gehandicapt kind - waarvoor de werknemer de 
zorg draagt - dat niet meer naar een opvangcen-
trum voor gehandicapten kan gaan omdat het 
centrum gesloten is vanwege een maatregel om 
de verspreiding van het coronavirus te beperken.

4.  WAT ALS DE KLAS, SCHOOL OF 
OPVANG NIET SLUIT?
Heel wat ouders zullen met een dergelijke situatie 
geconfronteerd worden: wat als je kind in afzon-
dering moet, maar de klas, school of opvang niet 
gesloten is. “In dit geval is niet uitdrukkelijk be-
paald dat de werknemer zijn overeenkomst kan op-
schorten wegens overmacht. Er moet met de RVA 
bekeken worden of tijdelijke werkloosheid al dan 
niet aanvaard kan worden.” Als dat niet het geval 
is, zal de werknemer met zijn werkgever moeten 
bekijken of hij verlofdagen of onbetaald verlof kan 
opnemen.

5.  HOEVEEL BEDRAAGT OVERIGENS 
DIE TIJDELIJKE WERKLOOSHEIDSUIT-
KERING?
Dat is geen volledig loon, maar dus een uitkering. 
En die bedraagt 70 procent van het loon met een 
plafond van 2.754,76 euro bruto. “Als het gaat om 
een werkgever in een sector die harder getroffen is 
door de coronacrisis, dan kan de werknemer een 
supplement van 5,63 euro per dag tijdelijke werk-
loosheid ontvangen, en dit ten laste van de RVA.”

William Visterin

5 vragen over je 
quarantaine als werknemer 



WERKEN IN BRUSSEL (4)

VOLGENDE WEEK - BRUSSEL: ALSMAAR GROENER EN FIETSVRIENDELIJKER

Brussel: er bloeit véél moois onder het foute imago

Onbekend is onbemind. Zeker in Vlaan-

deren is dat zo als het aankomt op 

Brussel als werkplek. Dirk Leonard: 

“In Vlaanderen is de stadsvernieuwing 

in Hasselt, Mechelen of Gent al tien 

tot vijftien jaar achter de rug. Brus-

sel hinkte lang achterop, maar maakt 

nu een geweldige inhaalbeweging.” 

Emmanuèle Rycx: “Alleen zal Brussel 

nooit het imago krijgen van een “open 

museumstad” zoals Gent of Leuven. Er 

is een drempel en soms is het handig 

om iemand te hebben die je de mooie 

kanten ervan leert kennen. Je vindt hier 

een grote verscheidenheid eigen aan de 

meeste grootsteden, maar de complexi-

teit kan afschrikken.”  

De hoofdstad heeft kwaliteiten die je 

als werknemer kan omarmen als je 

er zelf wat moeite voor doet, beaamt 

Brusselaar Johan Claes. “Ik heb mij nog 

nooit verveeld in Brussel. Wie beweert 

dat deze stad saai is, kent haar gewoon 

niet. Veel Vlamingen die hier met frisse 

tegenzin voor het eerst afzakken en de 

stad leren kennen, worden er vervolgens 

dolverliefd op. Laat je inderdaad eens op 

sleeptouw nemen door een Brusselaar, 

zou ik zeggen. En negeer al die negatieve 

pers. Alles is hier mogelijk op werkvlak.” 

Grootstad 
in zakformaat 
Caroline Mancel: “Eén op zes jobs 

in België vind je in Brussel. Dat is op 

zich al sterk als verkoopargument. Alle 

Belgen hebben recht op zo’n 'Hello 

Belgiumpass' met gratis treinritten, 

misschien zou daar één verplicht 

retourtje Brussel moeten bijzitte 

(gelach).” Voor buitenlandse werkne-

mers geldt die drempelvrees opvallend 

genoeg niet. “Brussel als merknaam 

spreekt buitenlanders veel meer aan 

dan Vlamingen of Walen”, zegt Frank  

Leroy. “Vergis je niet, internationaal is 

de hoofdstad een aantrekkingspool.”

“Buitenlanders vinden de levenskwa-

liteit in Brussel hoger dan in andere 

hoofdsteden”, vervolgt Caroline 

Mancel. “In Parijs moet je echt wel véél 

verdienen om je een Brusselse levensstijl 

te kunnen veroorloven. Hier profiteer je 

van alle aspecten van de stad. Wonen 

en cultuur is in Brussel nog steeds veel 

betaalbaarder.” En ondanks het compac-

te oppervlak is het wél een metropool. 

Frank Leroy: “Noem het een grootstad in 

zakformaat, met verschillende ‘dorpen’ 

binnen de stadsgrenzen. Dat zijn soms 

heel aangename, gezellige plekjes. Maar 

je moet ze wel weten te vinden.” Jacques 

Gorteman: “Denk maar aan het Sint- 

Katelijneplein of het Jourdanplein…"  

Johan Claes: “Laat die vierwieler staan 

en ga te voet of met de fiets op verken-

ning: een betere manier dan de stad le-

ren kennen vanuit je autococon.”

Openheid 
en tolerantie
Frank Leroy: “Er is een enorme starters-

community in Brussel. We hebben hoe 

dan ook een centrale ligging in Europa 

en ook onze professionele kwaliteiten 

en meertaligheid spelen mee. De mix 

van culturen bevordert een vlotte com-

municatie en meer toegankelijkheid. 

Op dat vlak is Brussel een aantrekkings-

pool, maar dat is te weinig bekend bij 

Vlamingen en Walen die Brussel veel 

minder waarderen dan buitenlanders.”  

Caroline Mancel: “Je hoort vaak van 

oud-studenten van de VUB die na hun 

studies graag in Brussel blijven hangen. 

Naar mijn gevoel zijn het er meer en 

meer zijn.” Frank Leroy spreekt uit eigen 

ervaring. “Het verrassingseffect is vaak 

groot. Mijn dochter studeerde in Gent 

en kende Brussel totaal niet en spreekt 

ook nauwelijks Frans. Ze werkt nu in het 

UZ Brussel, bouwde een Brusselse vrien-

denkring op en zoekt dringend een ap-

partement in de stad. Terug naar Vlaan-

deren wil ze niet.” 

“Zelf vind ik Brussel op taalvlak stukken 

toleranter en toegankelijker geworden. 

Dynamischer en georganiseerder is 

het ook allemaal, de contacten tussen 

privé en overheden lopen veel vlotter. 

Als Nederlandstalige word je ook ster-

ker gewaardeerd. Dankzij alle starters 

en young professionals is er bovendien 

een bloeiende LGTBQ-community. Alle 

Parijzenaars komen naar Brussel om het 

easy going klimaat, ondanks het beeld 

dat soms wordt opgehangen over de on-

veiligheid. Die Brusselse tolerantie is té 

weinig bekend, vind ik.”

City marketing is 
broodnodig
Brusselse werkgevers hebben als één van 

grootste troeven… Brussel. Alain Berton: 

“Met onze employerbrandingcampagne 

willen we Sibelga in de kijker zetten bij 

potentiële kandidaten, en daarbij willen 

we heel Brussel betrekken, want dag na 

dag zetten onze medewerkers zich in om 

alle Brusselaars van energie te voorzien.” 

Want vanuit Brussel zélf gebeurt dat veel 

te weinig: “Brusselaars zijn te bedeesd 

om zichzelfop de kaart te zetten”, stelt  

Emmanuèle Rycx. Johan Claes beaamt: 

“Een Brusselaar is geen chauvinist én 

trekt zich tegelijk weinig aan wat ande-

ren over hem denken. Een groot verschil 

met een Parijzenaar of een Antwerpe-

naar (gelach). We verkopen onszelf niet 

genoeg. Maar als Vlamingen de smaak 

te pakken krijgen, staat er geen maat 

meer op.” Cedric Verschooten besluit: 

“Brussel zet zichzelf nog steeds veel 

minder op de kaart dan andere steden. 

Toch is Brussel een sterk merk met een 

potentieel om af te stralen op Brusselse 

werkgevers en hun medewerkers. El-

kaar hoeven we hier aan tafel duidelijk 

niet te overtuigen van de troeven van 

Brussel, maar de stad is té onbekend 

bij onze doelgroep: kandidaten in Vlaan-

deren voor een Brusselse job.” 

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. Maar Brusselse werkge-
vers surfen mee op het nieuws over de hoofdstad. Komt de hoofdstad positief in het 
nieuws, dan groeit de belangstelling. Alleen gebeurt meestal het omgekeerde: de 
recente heisa rond de tolheffing is maar één voorbeeld. En toch klopt dat eenzijdig 
kwaaie beeld gewoon niét, zeggen de Brusselse werkgevers.

• Dirk Leonard (Stad Brussel)

• Cedric Verschooten (talent.brussels)

• Werner Leemans (Jobat)

• Alain Berton (Sibelga)

• Frank Leroy (KBC Brussels) 

• Jacques Gorteman (Brusselse politieschool GIP-ERIP) 
• Tim Debeck (Vivaqua)

• Caroline Mancel (Actiris)

• Emmanuèle Rycx (Vivaqua)

• Niet op foto: Johan Claes (MIVB-STIB)

De deelnemers aan het panelgesprek over werken in Brussel. “Brussel is een enorme inhaalbeweging aan het maken op het 
vlak van stadsontwikkeling.”

DIT IS HET VIERDE DEEL VAN JOBATS VIJFDELIGE PANELGESPREK MET 
BRUSSELSE WERKGEVERS. VAN LINKS NAAR RECHTS OP DE FOTO:
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Bid Manager
Technisch-commerciële coördinator

Bedrijfsinfo: Perpetum Energy is één van de belangrijkste 
onafhankelijke spelers in hernieuwbare energieprojecten en is 
o.a. projectontwikkelaar en installateur van hernieuwbare zonne-
parken. Zijn missie is het “begeleiden van elke industriële con-
sument naar 100% groene energie”, zowel in de Benelux als in 
het Midden-Oosten en Afrika. Om hun continue groei verder 
aan te houden, zijn wij voor hen op zoek naar een (m/v)

Functie: Je maakt deel uit van het commerciële team en bent 
verantwoordelijk voor het indienen van biedingen in de context
van commerciële opportuniteiten, tenders of RFQ’s: • Je vormt 
de brug tussen sales & operations en neemt een coördine-
rende rol op, zowel bij off erteaanvragen als bij eigen project-
ontwikkeling • Bij een off erteaanvraag ga je over tot analyse 
en screening van de aanvraag. Je bepaalt de haalbaarheid aan 
de hand van o.a. prijscalculatie en rapporteert hierover aan de 
regiomanager • Nadien bepaal je in samenspraak met sales & 
operations de commerciële aanpak en de strategische drijf-
veren, en breng je de deliverables in kaart • Je komt tot slot tot 
een inhoudelijk sterk en voor alle partijen interessant voorstel 
• Bij projectontwikkeling zet je in op coördinatie en opvolging 
van alle projectdoelstellingen. Je beheert de planning, admini-
stratieve verplichtingen, potentiële vergunningen, netwerk-
studies, stabiliteitsstudies, enz. Van zodra het contract binnen 
is, verzorg je de overdracht naar operations.

Profi el: • Je hebt een masterdiploma in een technische richting 
en een eerste ervaring als projectmanager of calculator in een 
soortgelijke sector • Je bent een vlotte coördinator en staat 
communicatief sterk • Je voelt je thuis in een open, positief 
ingestelde omgeving met een vlakke structuur.

Aanbod: • Een uitdagende en afwisselende positie met een 
hoge mate aan fl exibiliteit en autonomie • De mogelijkheid om 
een grote bijdrage te leveren aan de verdere groei van een 
jong bedrijf, met een familiale sfeer en oog voor duurzaam-
heid en milieu • Een aantrekkelijk salarispakket met tal van 
extralegale voordelen, zoals een deelname in de winst.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer Laura Rottiers op 
+32 497 52 63 39.

PROGRAMMA GASTVROUW FRANCESCA VANTHIELEN 

HR GALA 2020 GAAT ONLINE WEGENS COVID-19!

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

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

12.11.2020
WIE WORDT DE HR-AMBASSADEUR 2020?

Individueel inschrijven kan via:

hrgala.be

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

engagement & recognize coach:

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)

MEER WETEN? 
vlaanderen.be/vacatures

Uw talent is belangrijker dan uw geslacht, 
gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, 
handicap of chronische ziekte. Stel u 

kandidaat en bouw mee aan het diverse 
Vlaanderen van morgen!

Het Departement 

Kanselarij en 

Buitenlandse 

Zaken behartigt 

de internationale 

relaties van 

de Vlaamse 

Regering. 

Het Departement Kanselarij en 
Buitenlandse Zaken is op zoek naar 
nieuw talent om Vlaanderen te 
vertegenwoordigen in het buitenland en 
bij de Permanente Vertegenwoordiging 
van België bij de Europese Unie in Brussel.

Bent u een geboren netwerker met 
een neus voor het detecteren van voor 
Vlaanderen interessante opportuniteiten? 
Geeft het kunnen werken in een 
internationale context u een extra 
energieboost? Solliciteer dan snel voor 
deze werfreserve.

 
HOE SOLLICITEREN?
Solliciteren kan online op  
www.vlaanderen.be/vacatures tot en  
met 6 november 2020. Daar vindt u  
onder meer de functiebeschrijving  
en het selectiereglement terug.

Departement Kanselarij  
en Buitenlandse Zaken  

zoekt DIPLOMATIEK  
VERTEGENWOORDIGER  

VAN VLAANDEREN 

De hele dag rondtoeren met je blokken in de laadbak 
van je driewieler. Je speelgoed behendig vervoeren 
met je monstertruck van de ene kant naar de andere 
kant van de kamer. Als kind al was je er uuuren zoet 
mee. Mama en papa konden regelmatig verloren items 
terugvinden in jouw ingenieuze opbergsysteem. En nu 
nog steeds geniet je ervan producten e�  ciënt te laden 
en lossen met je heftruck of reachtruck, uiteraard met 
jouw haviksoog voor kwaliteitsnormen en veiligheids-
voorschriften.

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK? 

Goesting om ook de job 
van je leven te picken? www.asap.be/nl/jobs/

heftruckchauff eur-
reachtruckchauff eur

CHECK:



Interesse? Solliciteer online tot en met 15 november 2020 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 personeels-
dienst - 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:

Financieel directeur
voltijds – onbepaalde duur
Als fi nancieel directeur beheer je samen met een sterk team de fi nanciën van 
het lokaal bestuur. Je bent een echte manager en vormt samen met je collega-
directeurs het managementteam dat instaat voor de beleidsvoorbereiding en 
uitvoering. Vanuit dit team geef je sturing aan de hele organisatie met bijzondere 
focus op het fi nanciële beheer van onze stad. Je denkt mee op strategisch niveau 
en maakt tegelijkertijd de juiste vertaalslag naar je team dat je motiveert en coacht 
in hun groei en ontwikkeling. Je neemt eindverantwoordelijkheid voor de taken 
die je wettelijk opgedragen zijn, je ondersteunt de vlotte werking van het lokaal 
bestuur en je biedt meerwaarde als fi nancieel raadgever.

ICT coördinator
voltijds – onbepaalde duur
Ben je een krak in projectmanagement? Kan je een team inspireren en motiveren?

Als ICT coördinator ontwikkel je de visie en beheer je samen met een sterk team 
de informatica van het lokaal bestuur. Je hebt een brede interesse in alle aspecten 
rond informatica. Je luistert naar de diensten hun noden, geeft advies en zoekt 
naar oplossingen. Je inspireert en geeft richting aan het informaticateam om zo 
samen de projecten tot een goed einde te brengen.

Servicedeskcoach
voltijds – onbepaalde duur
Kan je een visie vertalen naar concrete doelstellingen? Bied je graag kwalitatieve 
ondersteuning zodat een continue dienstverlening gegarandeerd is?

Als servicedeskcoach ben je verantwoordelijk voor het effi ciënt inzetten van 
mensen en middelen. Je biedt dagelijks ondersteuning naar alle gebruikers en je 
bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor het correct en snel functioneren 
van de servicedesk.

Directeur woonzorgcentrum
voltijds – onbepaalde duur
Volg je graag trends en evoluties in de ouderenzorg? Ben je een peoplemanager 
die dagelijks een team kan enthousiasmeren en motiveren?

Als directeur woonzorgcentrum ben je verantwoordelijk en coördineer je 
de dagelijkse werking van het woonzorgcentrum. Samen met de teams en je 
partners van het lokaal bestuur streef je naar een kwalitatieve woon-, zorg- en 
leefomgeving. Je motiveert en stimuleert de medewerkers en verzekert de 
kwaliteit van de zorg.

Lokaal bestuur Haaltert zoekt

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

Heb je interesse ?
Solliciteer ten laatste op 12 november 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 en cultuur C1-C3 
19/38, contract bepaalde duur

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

Wil je graag bij de overheid werken ?
Wil je deel uitmaken van een dynamisch lokaal bestuur ?

Waag dan nu de sprong !

MANAGER  
LOKALE ECONOMIE  

Statutair – A1a-A3a – voltijds

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

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

Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Wat verwachten we van jou? 

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

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

Interesse?

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

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



We zijn op zoek naar een
Wachter Bouwkunde
voor dienst Monumentenwacht. 

Voltijds contractuele functie.

Meer info over de functie, ons 
aanbod en hoe solliciteren: 
vacatures.oost-vlaanderen.be. 

Inschrijven mogelijk tot en met
9 november 2020.

Ben jij bouwtechnisch onderlegd en 
draag je erfgoed een warm hart toe?

Interesse? kim@aanwervingshuis.be
056 225 880 | www.aanwervingshuis.be
Deze functie wordt exclusief behandeld
door Aanwervingshuis.

Functie: Je zet je vaardigheid en ervaring in voor de klanten. Je bent mee 
verantwoordelijk voor het 2e en 3e lijns support, en helpt de klant ter plaatse of 
vanop afstand verder. Je bent er het aanspreekpunt dat proactief informeert, 
opties evalueert en technologie adviseert en uitrolt in functie van gedetecteerde 
businessbehoeften. Wat houdt dit concreet in? Het opzetten en onderhouden van:
• datacenter omgevingen (Vmware, HyperV …)
• netwerk oplossingen (switches, wireless,…)
• storage en backup oplossingen (DAS, NAS, SAN..)
• business continuity en security oplossingen (fi rewall, VPN, AV/AS, DR, MFA…)
Cloud kennis is een pluspunt (Azure, MS365, …)

Profi el: Je hebt kennis en ervaring in middelgrote en grote ICT omgevingen. • Je hebt 
een echte groei-mindset en bent gedreven om continu bij te leren en met de laatste 
technologieën mee te zijn. • Je bent een doorzetter en geeft niet op tot je de geknipte 
oplossing voor elk probleem gevonden hebt. • Je bent communicatief en kan steeds 
confl ictvrij met klanten en collega’s omgaan. • Je bent nauwkeurig en beschikt over een 
alerte geest.

Aanbod: Het zal je als kandidaat “Incrius-Bruggenbouwer” inmiddels duidelijk zijn dat 
je niet in zo maar een IT bedrijf terecht komt. Wil je weten wat we naast verloning en 
extralegale voordelen nog allemaal voor jou in petto hebben, neem dan nu initiatief en 
laat ons je interesse en “honger naar meer” weten.

Senior engineer ICT
bruggenbouwer tussen mens en technologie (ref. 9276)

Incrius is een ICT partner met kennis van 
zaken. Bij Incrius zit de jarenlange ervaring, 
kennis en kunde niet in dozen of verpakkingen, 
maar in de helden van ons bedrijf. De experts
van Incrius zijn leergierige groeiers. Ze volgen 
de nieuwste ontwikkelingen op de voet. Ze 
leren continu bij en leveren aan hun klanten 
een solide technologische ruggengraat met 
gebalanceerd evenwicht tussen lokale en 
cloudwervels.

Op die weg naar een duurzame toekomst 
biedt Incrius niet enkel tal van opportuniteiten 
voor KMO’s, ook voor jou liggen er boeiende 
mogelijkheden op het pad!

“Op weg naar een succesvolle 

toekomst, kijk je best nieuwsgierig 

voor je uit en niet berustend in de 

achteruitkijkspiegel”

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



Groothandel voor verf en decoratieproducten zoekt voor onmiddellijke 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. Na een grondige producttraining wordt u verantwoordelijk voor uw sector. 
U zal onze talrijke klanten en prospecten op een systematische wijze opvolgen. U zal onze talrijke klanten en prospecten op een systematische wijze opvolgen. 
Gesteund door onze interne diensten, bouwt u via een onberispelijke klantenservice, Gesteund door onze interne diensten, bouwt u via een onberispelijke klantenservice, 
mee aan een constante groei binnen uw sector.mee aan een constante groei binnen uw sector.

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

Wij bieden voor deze functie:
• Een uitdagende en afwisselende job, in een toekomstgericht familiaal bedrijf• Een uitdagende en afwisselende job, in een toekomstgericht familiaal bedrijf• Een uitdagende en afwisselende job, in een toekomstgericht familiaal bedrijf
• De mogelijkheid om in een professionele omgeving te werken • De mogelijkheid om in een professionele omgeving te werken • 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 Stuur dan uw kandidatuur met bijhorend CV en recente pasfoto naar onderstaand adres Stuur dan uw kandidatuur met bijhorend CV en recente pasfoto naar onderstaand adres 
t.a.v. Jean-Marie Laemont. Wij contacteren u meteen!t.a.v. Jean-Marie Laemont. Wij contacteren u meteen!t.a.v. Jean-Marie Laemont. Wij contacteren u meteen!

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

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

TECHNIEKER
Je staat in voor het onderhoud, de eerstelijndiagnose en de herstelling van alle technische installaties 

€

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

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

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

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

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

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

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

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

OMDAT JE BEST 
NIET MET EENDER WIE 

IN ZEE GAAT.

WINKELMANAGER/GERANT (ref. 42 757)

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

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

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

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

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

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

COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE (M/V)

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

€

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

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

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

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

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

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

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

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

OMDAT JE BEST 
NIET MET EENDER WIE 

IN ZEE GAAT.

Kortrijk   |   Vaartstraat 25   |      056 225 880   |      

Gent   |   Kortrijksesteenweg 1099   |      093 108 339   |      093 108 339

www.aanwervingshuis.be   |   info@aanwervingshuis.be

INDUSTRIEEL
VERHUIZER

Voornaamste taken, verantwoordelijkheden en profi el: 
• Het laden en lossen van machines.
• Het demonteren en terug opbouwen van volledige productielijnen.
• Planlezen en interpreteren om taken tot een goed eind te brengen.
• Werken op industriële werven.
• Je hebt een elektromechanica A2 diploma of je hebt een 

gelijkwaardig niveau en kennis door je ervaring.
• Competitieve verloning in een fulltime dienstverband.

Twijfel niet en stuur vandaag nog je CV naar info@IMMS.be

Klinkt het monteren en demonteren 
van productielijnen als muziek in je oren 
en ben je klaar voor een carrière in de 
industriële wereld?

IMMS in Houthalen is al meer dan 25 jaar specialist in industriële 
verhuizingen en montagewerkzaamheden. Om verder te kunnen 
groeien zijn we op zoek naar gemotiveerde industriële verhuizers. 
Wie weet ben jij wel de ideale persoon om ons team te versterken!



KU Leuven. Inspiring the outstanding.

ONTDEK WAT JIJ 
KUNT DOEN BIJ 
KU LEUVEN
Meewerken aan onderwijs en onderzoek op topniveau? 

Ja, maar ook jezelf ontdekken, je grenzen verleggen, 

je ambities waarmaken. Niet enkel als academicus. 

En altijd met jouw talent als leidraad. 

Werken in een internationale en innovatieve omgeving 

waarin je helemaal jezelf kunt zijn?

Ja, werken aan KU Leuven is best uniek. 

HEB JIJ ZIN IN EEN
#KULEUVENCAREER?

Surf naar kuleuvencareers.be of kom op 28 oktober
tussen 14 en 19 uur naar de virtuele Jobbeurs 
Vlaams-Brabant van Jobat en we spreken graag 
met jou over onze vacatures in ICT, techniek, 
administratie, marketing, HR, financiën, …



WERKEN VOOR VLAANDEREN.
BEZOEK ONZE STAND OP DE DIGITALE JOBBEURS

Meer weten?
www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Wat biedt de Vlaamse overheid?

• Een waaier aan vacatures in verschillende 
vakgebieden

• Een job met een maatschappelijke meer-
waarde

• Sociale en financiële voordelen

• Diverse loopbaanmogelijkheden

• Veel opleidingskansen

• Een gezond evenwicht tussen werk en privé

Ben jij op zoek naar een boeiende job met groeikansen? 
Ontdek op 28 oktober het diverse aanbod van jobs bij de 
Vlaamse overheid op de virtuele beurs Vlaams-Brabant. 

Een job in veiligheid, techniek of zorg?

Ontdek alle vacatures op 
werkenbijg4s.be

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. 

VIND DE JOB VAN JE DROMEN  OP DE

JOBBEURS VLAAMS-BRABANT

jobbeurs.jobat.be - 28 OKTOBER 2020 



Diest, Demerstad in volle ontwikkeling zoekt medewerkers die zich, samen met de collega’s willen inzetten voor het OCMW, 
de stad en haar bewoners. Wil je graag werken in een stad met ziel en 
heb je interesse in de onderstaande vacature, twijfel dan niet en dien je sollicitatie in.

De stad en het OCMW Diest gaan over tot aanwerving en aanleg 
van een wervingsreserve voor de functie van:

Voltijds expert omgevingsvergunningen in contractueel 
dienstverband A1 – A3

Als expert coördineer je samen met het diensthoofd de ruimtelijke 
ordening en planning. Je ontwikkelt mee een visie op de ruimtelij-
ke ontwikkelingen binnen de stad en de deelgemeenten en je draagt 
deze actief uit. 

Je zorgt mee voor een goed draaiende loketfunctie en coacht de me-
dewerkers inzake klantgerichtheid. Bouwheren, architecten en andere 
bezoekers sta je te woord en je beantwoordt hun vragen.

Je behandelt de stedenbouwkundige aspecten van omgevingsvergun-
ningsaanvragen en adviseert hierover het diensthoofd. Je zorgt mee 
voor de inhoudelijke en kwalitatieve behandeling van dossiers en con-
troleert de juiste ruimtelijke, administratieve en juridische afhandeling 
ervan. Je bewaakt actief de realisatie van de ruimtelijke visie in je 
eigen dossiers en in die van de collega’s.

Voltijds deskundige omgevingsvergunningen in contractueel 
dienstverband B1 – B3

Als deskundige ben je mee verantwoordelijk voor de ruimtelijke or-
dening en planning. Je ontwikkelt mee een visie en draagt deze uit. 
Je behandelt de stedenbouwkundige aspecten van omgevingsvergun-
ningsaanvragen en adviseert hierover het diensthoofd. Je zorgt mee 
voor de inhoudelijke en kwalitatieve behandeling van dossiers en con-
troleert de juiste ruimtelijke, administratieve en juridische afhandeling 
ervan.

Je zorgt mee voor een goed draaiende loketfunctie. Bouwheren, ar-
chitecten en andere bezoekers sta je te woord en beantwoordt hun 
vragen.

Voltijds communicatieambtenaar in contractueel 
dienstverband B1 – B3

Je volgt de interne communicatie op via gerichte content planning. 
Je bent verantwoordelijk voor copywriting voor de gemeentelijke in-
formatiekanalen zoals de website, digitale nieuwsbrieven, het intra-
net,… Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het uitbouwen van een 
beelddatabank met oog voor de GDPR-wetgeving. 

Je zorgt mee voor een kanaalsturing met aandacht voor kansengroe-
pen en geeft in nauw overleg mee vorm aan een modern bestuur en 
een klantgerichte dienstverlening.

Voltijds administratief medewerker burgerzaken in contractueel 
dienstverband C1 – C3

Als loketmedewerker bied je een efficiënte en klantvriendelijke dienst-
verlening aan de burger. Je kan je werk goed organiseren, bent flexi-
bel, zeer nauwkeurig, betrouwbaar en stressbestendig.

Tot je takenpakket behoort o.a. de aanmaak van rijbewijzen, paspoor-
ten, identiteitskaarten. De toepasselijke wetgeving pas je praktisch toe.

Voltijds technisch assistent proper en levendig Diest in
 contractueel dienstverband D1-D3

Als lid van de ploeg Proper en Levendig Diest zorg je mee voor de 
logistieke ondersteuning van een bruisend verenigingsleven en voor 
een propere stad. De ploeg is verantwoordelijk voor een divers taken-
pakket, met de klemtoon op logistiek en netheid.

De ploeg leegt de publieke vuilnisbakken op het grondgebied, bevoor-
raadt de gebouwen van stad en OCMW, reinigt de straten met veegwa-
gens en ondersteunt de deurwaarders bij uithuiszettingen.

Daarnaast ondersteunt de ploeg de vele toeristische, culturele en 
sportieve evenementen die de stad en verenigingen organiseren door 
materiaal te leveren en te plaatsen. Ook straat- en wijkfeesten onder-
steunen we, bijvoorbeeld door het leveren van tafels en stoelen.

Aanleg van een wervingsreserve voor de functie van:

Voltijds mobiliteitsdeskundige in contractueel 
dienstverband B1 – B3

Als mobiliteitsdeskundige ontwikkel je mee de visie op mobiliteit in 
het stadscentrum en de deelgemeenten. Je bent ook verantwoordelijk 
voor de implementatie van het verkeers- en mobiliteitsbeleid. In jouw 
functie help je mee om van Diest een vlot bereikbare stad te maken 
die duurzaamheid en veiligheid hoog in het vaandel draagt.

Je volgt ook de mobiliteitstoetsen en mobiliteitseffectenrapporten van 
grote bouwprojecten of stadsontwikkelingsprojecten op.
De collega’s van de communicatiedienst, lokale economie, de politie-
zone, ruimtelijke ordening en milieu zijn belangrijke partners voor jou.

Beperkte selectie en aanleg van een wervingsreserve 
(1 jaar geldig)

begeleid(st)er in het kinderdagverblijf in contractueel 
dienstverband C1-C2

Je staat in voor de dagelijkse zorg voor baby’s, peuters en/of kleuters 
in je leefgroep. Met creatieve en uitdagende activiteiten, afgestemd op 
hun leeftijd, stimuleer je de ontwikkeling van de kinderen.

Op een respectvolle en open manier communiceer je dagelijks met 
ouders, collega’s en leidinggevenden. Je houdt rekening met  de so-
cio-culturele achtergrond van de kinderen en hun ouders. Samen met 
je collega’s streef je voortdurend naar een kwaliteitsvolle opvang.

Meer info over de vacatures, de diplomavoorwaarden, welke docu-
menten je ons moet bezorgen en ons aanbod vind je op diest.be/va-
catures of jobsolutions.be

Voel je het kriebelen? 
Stel je dan uiterlijk dinsdag 3 november 2020 kandidaat via:
- Jobsolutions.be (bij voorkeur)
- E-mail: selecties@diest.be
- Brief: personeelsdienst, Grote Markt 1, 3290 Diest 

(postdatum geldt als bewijs of tegen afgifte)

Heb je nog vragen? 
Contacteer de personeelsdienst van 
stad en OCMW Diest.
Tel. 013 35 32 43 of - 44.

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

Geïnteresseerd? Breng ons op 28 oktober een bezoekje op de Virtueel Jobbeurs!

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

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

jobs.mivb.be

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



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

We have the job opportunities,
 you have the talent.

Let’s get moving.

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

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

Goesting om ook je carrière 
gesmeerd te laten verlopen?

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

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

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

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN 
TECHNIEK?



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.

  
Recruiters verspillen hun tijd 
op sociale media
Er blijkt weinig of geen verband te zijn tussen het sociale-
mediaprofiel van een jobkandidaat en de potentiële 
prestaties van hem of haar op de werkvloer.

Sinds de opmars van social media onder-

zoeken heel wat werkgevers en recruiters 

de socialmediaprofielen van kandidaten. 

Dat is intussen vaak een onderdeel van 

het wervingsproces geworden. Maar 

het nut op grote schaal daarvan wordt 

niet bevestigd. Tot die conclusie komt 

alvast de UNSW Business School uit 

Australië, waar de Belgische professor 

Frederik Anseel onderzoeksdecaan is.

Volgens de onderzoekers is het alles-

behalve zeker dat werkgevers door zo’n 

gestandaardiseerde social media check 

ook echt accurate aanwijzingen krijgen 

over de geschiktheid van een kandidaat 

voor de functie. En ook niet over zijn of 

haar toekomstige prestaties of de tijd dat 

iemand in functie zou blijven. 

Er spelen nog aspecten. Zo zijn er ook 

ethische vragen bij het uitvlooien van en 

toegang verkrijgen tot socialemediapro-

fielen van kandidaten. Bovendien worden 

recruiters soms (onterecht) achterdochtig 

bij  onvolledige informatie, zoals het ont-

breken van socialemediaprofielen.

(WiVi)

23 september 2020Scan me en ontvang 
je gratis toegangsticket!

Virtuele

Schrijf je nu gratis in: 

www.jobat.be/beurs

14:00 - 19:00

28 oktober 2020

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



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, 
kilometervergoeding 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.

Vlaams-Brabants steunpunt e-government

vera.be/vacatures

Gezocht: 2 projectcoördinatoren 
digitale transformatie bij VERA

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

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

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

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

regio en zijn gevestigd in de mooie Remytoren in Wijgmaal.

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

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.

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

Goesting in de match 
van jouw leven? 
Goesting in de match 
van jouw leven? 

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

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?



Recruiters verspillen hun tijd op sociale media

Sinds de opmars van social media 

onderzoeken heel wat werkgevers 

en recruiters de socialmediaprofie-

len van kandidaten. Dat is intussen 

vaak een onderdeel van het wer-

vingsproces geworden. Maar het 

nut op grote schaal daarvan wordt 

niet bevestigd. Tot die conclusie 

komt alvast de UNSW Business 

School uit Australië, waar de Belgi-

sche professor Frederik Anseel on-

derzoeksdecaan is.

Volgens de onderzoekers is het al-

lesbehalve zeker dat werkgevers 

door zo’n gestandaardiseerde social 
media check ook echt accurate aan-

wijzingen krijgen over de geschikt-

heid van een kandidaat voor de 

functie. En ook niet over zijn of haar 

toekomstige prestaties of de tijd dat 

iemand in functie zou blijven. 

Er spelen nog aspecten. Zo zijn er 

ook ethische vragen bij het uit- 

vlooien van en toegang verkrijgen 

tot socialemediaprofielen van kandi-

daten. Bovendien worden recruiters 

soms (onterecht) achterdochtig bij  

onvolledige informatie, zoals het ont- 

breken van socialemediaprofielen.  

(WiVi)

Er blijkt weinig of geen verband te zijn tussen het socialemediaprofiel van een 
jobkandidaat en de potentiële prestaties van hem of haar op de werkvloer.

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  
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Bid Manager
Technisch-commerciële coördinator

Bedrijfsinfo: Perpetum Energy is één van de belangrijkste 
onafhankelijke spelers in hernieuwbare energieprojecten en is 
o.a. projectontwikkelaar en installateur van hernieuwbare zonne-
parken. Zijn missie is het “begeleiden van elke industriële con-
sument naar 100% groene energie”, zowel in de Benelux als in 
het Midden-Oosten en Afrika. Om hun continue groei verder 
aan te houden, zijn wij voor hen op zoek naar een (m/v)

Functie: Je maakt deel uit van het commerciële team en bent 
verantwoordelijk voor het indienen van biedingen in de context
van commerciële opportuniteiten, tenders of RFQ’s: • Je vormt 
de brug tussen sales & operations en neemt een coördine-
rende rol op, zowel bij off erteaanvragen als bij eigen project-
ontwikkeling • Bij een off erteaanvraag ga je over tot analyse 
en screening van de aanvraag. Je bepaalt de haalbaarheid aan 
de hand van o.a. prijscalculatie en rapporteert hierover aan de 
regiomanager • Nadien bepaal je in samenspraak met sales & 
operations de commerciële aanpak en de strategische drijf-
veren, en breng je de deliverables in kaart • Je komt tot slot tot 
een inhoudelijk sterk en voor alle partijen interessant voorstel 
• Bij projectontwikkeling zet je in op coördinatie en opvolging 
van alle projectdoelstellingen. Je beheert de planning, admini-
stratieve verplichtingen, potentiële vergunningen, netwerk-
studies, stabiliteitsstudies, enz. Van zodra het contract binnen 
is, verzorg je de overdracht naar operations.

Profi el: • Je hebt een masterdiploma in een technische richting 
en een eerste ervaring als projectmanager of calculator in een 
soortgelijke sector • Je bent een vlotte coördinator en staat 
communicatief sterk • Je voelt je thuis in een open, positief 
ingestelde omgeving met een vlakke structuur.

Aanbod: • Een uitdagende en afwisselende positie met een 
hoge mate aan fl exibiliteit en autonomie • De mogelijkheid om 
een grote bijdrage te leveren aan de verdere groei van een 
jong bedrijf, met een familiale sfeer en oog voor duurzaam-
heid en milieu • Een aantrekkelijk salarispakket met tal van 
extralegale voordelen, zoals een deelname in de winst.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer Laura Rottiers op 
+32 497 52 63 39.

PRODUCTIELEIDER
ma/ba uit agro-industrie (ref. 120 202)

De uitdaging: Je wordt operationeel eindverantwoordelijke voor de volledige 
productie (30 wkn): • planning van productie en personeel • instellen en bijsturen 
van de geautomatiseerde productie- en verpakkingslijnen • praktische problem 
solving op de werkvloer • stockbeheer • eindcontrole.

Profi el: • ingenieur, technisch bachelor of bachelor agro-industrie • sterke affi niteit 
met de landbouwsector • leidinggevende ervaring in (voeding)productie • uitstekend 
technisch inzicht.

Aanbod: • een praktische managementfunctie met ruime autonomie • een 
familiale KMO-spirit • een solide en sterk groeiende onderneming

• aantrekkelijke loonvoorwaarden (+ voordelen).

TAILLIEU bvba, gevestigd in WIJTSCHATE 
(Heuvelland), is een kwalitatieve toeleverancier van 
verse groenten en frieten aan de retail in België, 
Frankrijk, Nederland en Duitsland. Met het oog op 
verdere expansie wenst de bedrijfsleider zich te 
omringen met een (m/v)

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

TECHNISCH-ADMINISTRATIEF 
SPILFIGUUR
Projectopvolging • Bouwsector (ref. 123 502)

De uitdaging: • voorbereiding en planning van de werven • materiaalvoorziening • plaat-
sing van bestellingen bij leveranciers • instructies en administratieve ondersteuning voor 
werfl eiders • afspraken met onderaannemers • communicatie met de klanten, architecten 
en studiebureaus • interne opvolging van de werven.

Profi el: • communicatief bachelor of gelijkwaardig door ervaring • bij voorkeur vertrouwd 
met de bouwsector • goed technisch inzicht • basiskennis van de Franse taal.

Aanbod: • een grondige interne opleiding • een autonome job met veel variatie en
talrijke contacten • een jonge teamspirit • een modern bedrijf dat continu inves-

teert in mensen en middelen • attractieve loonvoorwaarden (te bespreken).

CHERCHYE ASPECT bv uit MENEN is een 
gespecialiseerde aannemer in het isoleren en afwerken 
van de buitenschil van gebouwen. Als sterk groeiend 
nichebedrijf behoren wij tot top 5 in België. Ter 
versterking van onze binnendienst zoeken wij een (m/v)

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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 



w w w . m m t . b e

Ingevolge een interne promotie zijn wij momenteel dringend op zoek naar een (m/v): 

SALES MANAGER 
FRANKRIJK

Maes Mattress Ticking, 
gelegen in Zwevegem, is markt-
leider in het weven en breien 
van hoogwaardige matrastijken 
die wereldwijd worden geëx-
porteerd. Met een team van 
100 medewerkers staan wij 
dagelijks in voor het dessineren, 
produceren en verkopen van 
een kwaliteitsproduct dat vol-
doet aan de strengste wereld-
normen.

n  TAKEN: • U werkt in de boeiende en uitdagende sector van de textiel, een markt met een zeer 
sterke dynamiek vol afwisseling. • Vanzelfsprekend volgt u een vast klantenbestand feilloos op. 
• U prospecteert en bouwt verder ons klantenbestand uit in Frankrijk. • U werkt actief mee aan 
het opbouwen van een wederzijdse vertrouwensrelatie. • In samenwerking met het design- en 
productieteam vertaalt u de wensen en projecten van de klant in concrete productiemogelijk-
heden. • U rapporteert aan de directie.

n  PROFIEL: • Voor ons telt het sales-gen. Sales moet u gewoon in het bloed zitten. • U hebt die 
go-for-it-attitude: resultaatgericht, een pionier en iemand die verantwoordelijkheid neemt. • Als 
het over onderhandelen gaat, staat u stevig in de schoenen. • U hebt voeling met interieur en 
designtrends, en voelt zich niet beperkt door landsgrenzen. • Uw talenkennis zal deuren open-
en; Nederlands en Frans zijn absolute vereisten.

n  AANBOD: • Een boeiende job met verantwoordelijkheid in een modern textielbedrijf dat 
steeds op zoek is naar technologische vernieuwingen. • Een solide onderneming met een 
uitstekende rating en een no-nonsense bedrijfscultuur. • Een aantrekkelijk remuneratiepakket 
en een representatieve bedrijfswagen. 

INTERESSE? Geïnteresseerde kandidaten mailen uitgebreid cv en pasfoto naar 
Maes Mattress Ticking t.a.v. mevr. Els Vermeulen (els.vermeulen@mmt.be). 
Wij zorgen voor een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur.
Deze vacature vindt u ook op www.ago.be 
De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International.

www.ago.be • info@ago.be

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

Lokaal bestuur Pittem zoekt 
nieuwe collega (m/v/x):

DESKUNDIGE COMMUNICATIE
Statutair – voltijds – B1-B3

Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en opvolgen van een 
strategie rond het communicatiebeleid van de organisatie.  Je staat in 
voor de redactionele opdrachten zowel wat interne als externe comvoor de redactionele opdrachten zowel wat interne als externe com-
municatie betreft.  Je volgt de huisstijl van het bestuur van nabij op. e municatie betreft.  Je volgt de huisstijl van het bestuur van nabij op. e 
bent verantwoordelijk voor de opmaak en bijhouden van het nood- en bent verantwoordelijk voor de opmaak en bijhouden van het nood- en 
interventieplan samen met externe organisaties en diensten. Je staat interventieplan samen met externe organisaties en diensten. Je staat 
in voor de organisatie en ondersteuning van allerlei gemeentelijke fesin voor de organisatie en ondersteuning van allerlei gemeentelijke fes-
tiviteiten en recepties. Je fungeert als aanspreekpunt lokale economie.tiviteiten en recepties. Je fungeert als aanspreekpunt lokale economie.
Voorwaarden: Bachelordiploma 

INTERESSE? Bijkomende informatie over de functie-inhoud en de Bijkomende informatie over de functie-inhoud en de 
aanwervingsvoorwaarden kan je vinden op www.pittem.be/vacatures.aanwervingsvoorwaarden kan je vinden op www.pittem.be/vacatures.

SOLLICITEREN kan bij voorkeur elektronisch via www.pittem.be/ kan bij voorkeur elektronisch via www.pittem.be/
vacatures of door jouw motivatiebrief met  cv, een kopie van het vacatures of door jouw motivatiebrief met  cv, een kopie van het 
gevraagde diploma en een uittreksel uit het strafregister uiterlijk op gevraagde diploma en een uittreksel uit het strafregister uiterlijk op 
20 november 2020 aangetekend te sturen naar lokaal bestuur Pittem, 20 november 2020 aangetekend te sturen naar lokaal bestuur Pittem, 
Markt 1, 8740 Pittem.

WERFRESERVE er geldt een wervingsreserve van één jaar. er geldt een wervingsreserve van één jaar.

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



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

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

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

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

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

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

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

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

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.

www.brugge.be/vacatures

WERFT
AAN

Dienstleider 
Gevangenisbibliotheek 
(halftijds - niveau B1-B3)

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

gevangenisbibliotheek.
• Dit omhelst de traditionele bibliotheektaken 

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

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

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

Stad Brugge 
zoekt momenteel:

Online inschrijving 
uiterlijk tot 2 november 2020

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

surf naar www.brugge.be/vacatures.

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

actief in houtskeletbouw. Wij treden op als aannemer voor particulieren

(woningbouw) en professionelen (appartementsbouw, vernieuwbouw, 

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

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

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

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

marktconform salarispakket).

www.kijkenbouw.be

BOUWKUNDIG TEKENAAR
met groeikansen tot productieleider houtskeletbouw (ref. 40017)

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

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

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

experts in personeelsscreening



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.

VIDEO CREATIVE 
Functie

•Je transformeert briefi ngs tot creatieve visuele concepten in    
  video en animatie 
•Je vertaalt ideeën naar sterke content afgestemd op het        
 format, medium of platform.
•Monteren, animeren, camerawerk … All round video schrikt je  
  niet af, integendeel je bent een echte contentmaker.  
•Ook een fotocamera heeft voor jou geen geheimen. 

Profi el
•Je genoot een relevante hogere opleiding
  (Audiovisuele kunsten … ).
•Je hebt > 3 jaar ervaring op zak, liefst in een (creatief)         
  agentschap.
•Zot van video, infographics, animatie, fotografi e …? Wij ook!
•Adobe Premiere Pro CC, After E� ects en Photoshop hebben  
 geen geheimen voor je. 
•Communicatie, klassieke én nieuwe media zijn jouw passies.
•Je staat synoniem voor: stressbestendig, teamplayer,      
  fl exibiliteit nauwkeurigheid en een positieve mindset
•Je blijft up-to-date over de evoluties in jouw vakgebied.           
  Bijscholen? Ja, graag!
•Je bent Nederlandstalig – Frans en Engels is een pluspunt. 

Aanbod
Een afwisselende en uitdagende voltijdse job bij een doorwinterd 
full service communicatiebureau in de creatieve hotspot C-mine 
Crib te Genk. Correcte verloning en fi jne collega’s inclusief!

GENOEG OVER ONS, NU OVER JOU!
Mail voor 29 oktober 2020 je motivatie, cv en actuele portfolio 
door naar jurgen@impulscommunicatie.be.  

Bij Impuls Communicatie vindt er elke dag een oerknal 
aan ideeën plaats. Na het ruimen van het kosmisch puin, is 
wat overblijft een helder totaalconcept met maximale impact 
op het doelpubliek. Van impulsieve inspiratie tot doordachte 
communicatie. En dat al 40 jaar lang.

Om ons team te versterken, zijn we op zoek naar een 
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Wat doet corona met jouw mentale gezondheid?
Niet iedereen wordt zwaarmoedig van de coronacrisis en bijhorende maatregelen. Toch zijn ook de psychosociale gevolgen 
ervan niet te onderschatten. In functie hiervan brengen HR-dienstverlener Itzu en OThor een scan om dit alles in kaart te brengen.

Het medische tijdschrift ‘The Lancet’ publiceerde 
recent een overzicht van bestaande studies over 
de gevolgen van quarantaine en isolatie (zoals 
thuiswerk) op de psychische gezondheid. Hoe 
langer de isolatie, hoe meer kans op psychische 
klachten. Zo zou 65 procent van alle werknemers 
sinds de coronacrisis kampen met stress of angst.
Het is met deze cijfers in de hand dat Itzu en 
OThor hun MyMindScan voorstellen, een weten-
schappelijke toepassing om je veerkracht in kaart 
te brengen. Zo kom je na twintig minuten te weten 

hoe je er aan toe bent. “De tool bestaat uit vijf 
vragenlijsten, aangevuld met vier neurologische 
testen om het geheel nog meer te kunnen objec-
tiveren”, vertelt Astrid De Zutter, HR consultant bij 
Itzu.

AAPJE
De online test zorgt ervoor dat bepaalde 
hersendelen geactiveerd worden en zo geme-
ten. “Ik vergelijk stress wel eens met een aapje 
dat plaats inneemt in je brein. Hoe groter het aap-

je, hoe meer plaats voor stress. Hoe kleiner dat 
aapje, hoe meer hersenactiviteit heb je ter be-
schikking om zelf naar oplossingen te zoeken en 
mogelijkheden te zien?” stelt De Zutter. Concreet 
geeft de MyMindScan tool deelnemers een men-
tal health score en advies op basis van zes facto-
ren: persoonlijkheid, perfectionisme, recuperatie, 
motivatie, centraal zenuwstelsel en belastbaar-
heid. De tool kan worden ingezet bij loopbaan-
begeleiding of in organisaties bij medewerkers. 
                  (WiVi)



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

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

Financieel directeur
voltijds – onbepaalde duur  

Als fi nancieel directeur beheer je samen met een sterk team de fi nanciën van het lokaal bestuur. Je bent een echte manager en vormt samen met je col-
lega-directeurs het managementteam dat instaat voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering. Vanuit dit team geef je sturing aan de hele organisatie met 
bijzondere focus op het fi nanciële beheer van onze stad. Je denkt mee op strategisch niveau en maakt tegelijkertijd de juiste vertaalslag naar je team dat je 
motiveert en coacht in hun groei en ontwikkeling. Je neemt eindverantwoordelijkheid voor de taken die je wettelijk opgedragen zijn, je ondersteunt de vlotte 
werking van het lokaal bestuur en je biedt meerwaarde als fi nancieel raadgever.

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.



HET LOKAAL BESTUUR VAN WOMMELGEM IS OP ZOEK NAAR EEN:

Beleidsconsulent Grondgebied
Onmiddellijke indiensttreding • voltijds contractueel dienstverband • B1-B3 • m-x-v • werfreserve van 2 jaar

Coördineer je graag projecten, ben je geïnteresseerd in openbaar domein, mobiliteit en lokale economie en wil je in de toekomst bouwen 
aan de openbare wegen, riolering, fi ets- en voetpaden van Wommelgem? Solliciteer dan zeker!

Functieomschrijving: Als beleidsconsultent Grondgebied 
werk je binnen de afdeling Grondgebied en meer specifi ek 
binnen de dienst openbare werken en mobiliteit. Deze 
dienst is belast met planning, uitvoering en opvolging van 
alle infrastructuur- en onderhoudswerken, die zowel in eigen 
beheer als door derden worden uitgevoerd, alsook met het 
uitzetten van een modern mobiliteitsbeleid en duurzaam 
detailhandelsbeleid. Dit alles doe je op een kwaliteitsvolle 
wijze met oog op een optimale klantgerichtheid voor de 
burger. Je legt de link tussen het beleid en de uitvoering en 
werkt nauw samen met je collega’s van de dienst. Je volgt 
zowel de operationele uitwerking, als de administratieve 
afhandeling van het dossier. Het takenpakket is ruim en 
gevarieerd, waar zowel probleemoplossend vermogen, als 
teamwerk belangrijk zijn. Je bouwt een breed netwerk uit 
met o.m. de dienst omgeving, de communicatiedienst, de 
werkleider, externe ontwerpbureaus en aannemers. 

Profi el: Je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot 
het niveau B, bij voorkeur in een technische richting.

Taken: Je coördineert het volledige proces, van het advies 
over uitbesteding tot de oplevering en evaluatie van het 
project. • Je maakt lastenboeken voor projecten, samen met 

studiebureaus en architecten, en bewaakt de kwaliteit van 
de geleverde werken door projectoverleg. • Je beheert de 
budgetten en bent aanpreekpunt voor interne en externe 
partners voor uw projecten. • Je draagt op een positieve 
manier de realisaties op gebied van openbaar domein, uit, 
zowel via inwonersparticipatie, rapportage aan het bestuur, 
als in de relaties met andere overheden en partners. • Je 
formuleert beleidsadviezen op basis van een analyse van de 
noden en knelpunten inzake openbaar domein. 

Competenties: Analyseren: Maakt analyses van complexe 
vraagstukken • Plannen en organiseren: Plant en organiseert 
zijn werk eff ectief • Communiceren: Communiceert vlot 
met verschillende doelgroepen • Samenwerken: Stimuleert 
de samenwerking binnen werkgroepen of projectgroepen 
• Initiatief: Neemt initiatieven om op gebeurtenissen of 
ontwikkelingen te anticiperen.

Aanbod: Een voltijdse tewerkstelling, voor onbepaalde 
duur, in contractueel dienstverband (38u/week - bediende) 
• Verloning volgens schaal B1-B3, aangevuld met 
vakantiegeld, eindejaartoelage en maaltijdcheques van 8 
euro per voltijds gepresteerde dag • Gunstige verlofregeling 
• Hospitalisatieverzekering voor personeelsleden.

Waar en hoe solliciteren:

Per brief: de kandidaturen dienen gericht te worden 
aan het gemeentebestuur Wommelgem, Kaakstraat 2 
te 2160 Wommelgem, met als onderwerp: “Sollicitatie 
Beleidsconsultent Grondgebied”.

Of via mail: personeelsdienst@wommelgem.be met als 
onderwerp: “Sollicitatie Beleidsconsultent Grondgebied”.

De kandidaturen kunnen ingediend worden tot uiterlijk
22 november 2020.

Voeg volgende documenten bij je kandidatuurstelling:
• Afschrift diploma • Motivatiebrief • Uitgebreid cv • Recent 
bewijs van goed gedrag en zeden (max. 3 maanden oud)

De schriftelijke proef gaat door op 3 december 2020,
de mondelinge proef op 8 december 2020.

Bij eventuele vragen kan je terecht bij de personeelsdienst 
via het nummer 03/355 50 50 of via
personeelsdienst@wommelgem.be

Recruiters verspillen hun tijd op sociale media

Sinds de opmars van social media 

onderzoeken heel wat werkgevers 

en recruiters de socialmediaprofie-

len van kandidaten. Dat is intussen 

vaak een onderdeel van het wer-

vingsproces geworden. Maar het 

nut op grote schaal daarvan wordt 

niet bevestigd. Tot die conclusie 

komt alvast de UNSW Business 

School uit Australië, waar de Belgi-

sche professor Frederik Anseel on-

derzoeksdecaan is.

Volgens de onderzoekers is het al-

lesbehalve zeker dat werkgevers 

door zo’n gestandaardiseerde social 
media check ook echt accurate aan-

wijzingen krijgen over de geschikt-

heid van een kandidaat voor de 

functie. En ook niet over zijn of haar 

toekomstige prestaties of de tijd dat 

iemand in functie zou blijven. 

Er spelen nog aspecten. Zo zijn er 

ook ethische vragen bij het uit- 

vlooien van en toegang verkrijgen 

tot socialemediaprofielen van kandi-

daten. Bovendien worden recruiters 

soms (onterecht) achterdochtig bij  

onvolledige informatie, zoals het ont- 

breken van socialemediaprofielen.  

(WiVi)

Er blijkt weinig of geen verband te zijn tussen het socialemediaprofiel van een 
jobkandidaat en de potentiële prestaties van hem of haar op de werkvloer.

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  

Bekijk onze vacatures: www.pxl.be/jobs

COÖRDINATOR  
LEVENSLANG LEREN 
(PXL-HEALTHCARE)

ONDERZOEKER/ 
PROJECTMEDEWERKER 
ONDERWIJSINNOVATIE

Hogeschool PXL 
heeft vacatures voor

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-
omgeving. 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.

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

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)

vingsproces geworden. Maar het 
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35 vaste + 15 externe 
medewerkers

Oudsbergen

1. Organiseren en realiseren van de productiedoelstellingen, van planning tot afgewerkt product
2. Aansturen, coachen en opvolgen van de 12 à 15 medewerkers medewerkers in het atelier
3. Instaan voor kwaliteit, veiligheid, orde en netheid en opleidingen
4. Meedenken en meewerken aan verbeterprojecten
5. Samenwerken met de manager planning en productie, projectleiders en externe collega’s

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 

2007

ALULIM is een sterk groeiende onderneming in de productie en montage van aluminium ramen en deuren, 
gevelbekleding, glazen con structies, veranda’s, rolluiken en zon weringen. Uniek is dat ALULIM uitsluitend werkt 
met de aluminiumprofielen en alle originele accessoires van SCHÜCO, een autoriteit als het om kwaliteit gaat. 
Afgewerkte producten zijn vooral terug te vinden in de particuliere villabouw, maar ook in de industriebouw en een 
brede waaier van projecten. ALULIM is technisch ver vooruit: door te pionieren met complexe constructies en 
voortdurende bijscholingen, beschikken de medewerkers over de knowhow om voor elk project de passende 
oplossing te bieden. Vaak grensverleggend, maar steeds sterk en esthetisch. Dankzij de keuze om de productie 
en montage volledig in eigen beheer te houden, kan ALULIM zijn klanten een uitzonderlijk korte levertermijn en 
snelle opvolging garanderen.

www.alulim.be 

Productieleider
    Functie en verantwoordelijkheden

    Wat heeft ALULIM u concreet te bieden?

    Gewenste kwalifi caties

12 mio 
omzet

In het kader van verdere groei willen we het team uitbreiden met een gemotiveerde en hands-on:

Bachelor 
of gelijkwaardig

Min. eerste 
ervaring met
leidinggeven

Luister-
vaardig

People-
manager

Resultaat-
gericht

Kennis van 
metaal/ werktuig-

bouwkunde

Zeer goede 
arbeidsvoor-
waarden

Groeibedrijf Jong en loyaal 
team

Geautomatiseerde 
productie

Kennis van
(alu) ramen 

en deuren

GEOS Laboratories biedt na een proefperiode een
voltijds contract van onbepaalde duur. Wees de files
te slim af en komwerken in de groene omgeving
vanWellen in hartje Haspengouw.

Geïnteresseerd?
Stuur je CV aan lverhelst@geos.be
Elke kandidatuur wordt discreet en snel behandeld.

Volgde je een hogere opleiding (Bachelor/Master) als
Laborant, Ingenieur of Bouwkundige en is kwaliteits-
controle van bouwmaterialen iets voor jou? Zoek je
daarbij een afwisselende en verantwoordelijke job met
doorgroeimogelijkheden? Dan horen we graag van je!

Deze 2 vacatures willen we graag snel invullen:

Volgde je een hogere opleiding (Bachelor/Master) als
Laborant, Ingenieur of Bouwkundige en is kwaliteits-

Een betrouwbare infrastructuur en duurzaam bouwen zijn zaken waar elk van
ons voor de toekomst op rekent. GEOS Laboratories, met vestigingen in
Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk, werkt elke dag aan die toekomst door aan
de basis de bouwmaterialen te testen die deze ambitie moeten waarmaken.
Met gemotiveerde mensen, en met de vinger aan de pols van nieuwe
hoogtechnologische ontwikkelingen in de bouwsector, leveren we diensten
aan producenten binnen en buiten Europa. Met bijna 400 geaccrediteerde
proeven opmaterialen bieden onze laboratoria demeest volledige portfolio en
zijn we afgetekend marktleider.

Polyvalent Laborant
Technoloog Betonlabo

Het lokaal bestuur van 
Maasmechelen gaat 
over tot de aanleg 
van een werfreserve 
met onmiddellijke 
indiensttreding van: 

Interesse?
Solliciteren kan tot en met 15 november 2020 via mail naar 
vacatures@maasmechelen.be

Meer info? 
Kijk voor de functie en de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden
op www.maasmechelen.be/vacatures.

DIENSTHOOFD ALGEMEEN 
MAATSCHAPPELIJK WERK
CONTRACTUEEL • Voltijds • A1a-A2a

DIENSTHOOFD BIBLIOTHEEK
CONTRACTUEEL • Voltijds • A1a-A2a

coordinator armoede
CONTRACTUEEL • Voltijds • B1-B3 

COORDINATOR SPORTCENTRA 
CONTRACTUEEL • Voltijds • B1-B3

DESKUNDIGE OMGEVING
niveau Bv (weddeschaal B1-B2-B3) • 100% • contractueel • onbepaalde duur
• aanwerving en aanleg werfreserve • bachelordiploma

DIRECTEUR WOONZORGCENTRUM EN GROEP 
VAN ASSISTENTIEWONINGEN
niveau Av (weddeschaal A1a-A2a-A3a) • 100% • statutair • aanwerving en 
aanleg werfreserve • een masterdiploma dat toegang geeft tot niveau A 
• ervaring in de zorg

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE-AFDELINGS- 
VERANTWOORDELIJKE WOONZORGCENTRUM
niveau Bx (weddeschaal BV5) • 100% • contractueel • onbepaalde duur
• aanwerving en aanleg werfreserve • bachelordiploma in de verpleegkunde 
en een minimum van 4 jaar relevante beroepservaring

AFDELINGSVERANTWOORDELIJKE 
WOONZORGCENTRUM
niveau Bv (weddeschaal BV1-BV2-BV3)• 100% • contractueel • onbepaalde 
duur • aanwerving en aanleg werfreserve • bachelordiploma in de 
verpleegkunde

CENTRUMLEIDER LOKAAL DIENSTENCENTRUM 
niveau Bv (weddeschaal B1-B2-B3) • 100% • contractueel • onbepaalde duur 
• aanleg werfreserve • bachelordiploma

Aanbod: Een aantrekkelijke job in een dynamisch team, diverse extralegale voordelen 
(maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding...), filevriendelijke ligging, 
mogelijke overname relevante anciënniteit uit privésector of zelfstandige activiteit en een 
interessante verlofregeling.

Ben jij het die we zoeken? Stuur dan uiterlijk op 13 november 2020 jouw motivatiebrief, 
cv en een kopie van je diploma of getuigschrift naar het College van burgemeester en 
schepenen via mail aan sollicitaties@lummen.be.  
Onvolledige sollicitatiedossiers worden niet weerhouden voor de verdere procedure.

Voor meer info en gedetailleerde functiebeschrijvingen kan je terecht bij de personeels-
dienst, T 013 390 430 • personeelsdienst@lummen.be  of op www.lummen.be/vacatures.

Wil je graag samen met een dynamisch team de gemeente verder uitbouwen? 
Wij zijn momenteel op zoek naar gedreven kandidaten (m/v/x) voor de aanwerving van 
volgende functies:



Aanwerving Deskundige infrastructuurwerken 
Gemeente Gingelom

Voltijds (38 uur) – niveau Bv

Uw takenpakket
U bent betrokken bij de voorbereiding van nieuwe infrastructuurprojecten en staat in voor de opvolging 
van uitbestede werken aan wegen, gebouwen en waterbeheersingsprojecten, van ontwerp tot oplevering. 
Daarnaast werkt u mee aan de aansturing en opvolging van de eigen ploegen van de uitvoerende technische 
dienst.

Aanwervingsvoorwaarden
• Bachelordiploma, bij voorkeur in de bouwkunde.
• Aantoonbare ervaring bij de opvolging van 
bouwtechnische constructies of wegenwerken 
is een pluspunt.

• In het bezit zijn van een rijbewijs B.

Interesse?
Meer info: Personeelsdienst – 011 88 04 87 – 
personeelsdienst@gingelom.be
Solliciteren vóór vrijdag 20 
november 2020: Gemeente Gingelom, 
personeelsdienst, 
Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom.

Groothandel voor verf en decoratieproducten zoekt voor onmiddel-
lijke indiensttreding in onze depot te Hasselt:
Groothandel voor verf en decoratieproducten zoekt voor onmiddel
lijke indiensttreding in onze depot te Hasselt:
Groothandel voor verf en decoratieproducten zoekt voor onmiddel

POLYVALENT BALIEMEDEWERKER (M/V)
Functie:
• U staat mee in voor de opvang van de klanten aan de balie en via de telefoon.• U staat mee in voor de opvang van de klanten aan de balie en via de telefoon.
• U werpt mee een oogje op de afhandeling van orders en backorders.• U werpt mee een oogje op de afhandeling van orders en backorders.
• U informeert klanten omtrent problemen.• U informeert klanten omtrent problemen.
• U kleurt verf aan op de mengmachine en maakt bestellingen klaar.• U kleurt verf aan op de mengmachine en maakt bestellingen klaar.• U kleurt verf aan op de mengmachine en maakt bestellingen klaar.

Profiel:
• Enthousiast en sociaal persoon die graag in teamverband werkt.• Enthousiast en sociaal persoon die graag in teamverband werkt.• Enthousiast en sociaal persoon die graag in teamverband werkt.• Enthousiast en sociaal persoon die graag in teamverband werkt.
• U bent vlot in de omgang met andere mensen• U bent vlot in de omgang met andere mensen• U bent vlot in de omgang met andere mensen
• U houdt van een uitdagende, afwisselende job.• U houdt van een uitdagende, afwisselende job.• U houdt van een uitdagende, afwisselende job.

Interesse ? 
Stuur dan uw kandidatuur met bijhorend CV en recente pasfoto naar onderStuur dan uw kandidatuur met bijhorend CV en recente pasfoto naar onderStuur dan uw kandidatuur met bijhorend CV en recente pasfoto naar onder-
staand adres t.a.v. Josiane Lambrechts.staand adres t.a.v. Josiane Lambrechts.

LONGERSTAEY nv  -  Hellebeemden 6 – 3500  HASSELTLONGERSTAEY nv  -  Hellebeemden 6 – 3500  HASSELTLONGERSTAEY nv  -  Hellebeemden 6 – 3500  HASSELT
Of via mail naar: hasselt@longerstaey.beOf via mail naar: hasselt@longerstaey.beOf via mail naar: hasselt@longerstaey.be

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, 
kilometervergoeding 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.

VIDEO CREATIVE 
Functie

•Je transformeert briefi ngs tot creatieve visuele concepten in    
  video en animatie 
•Je vertaalt ideeën naar sterke content afgestemd op het        
 format, medium of platform.
•Monteren, animeren, camerawerk … All round video schrikt je  
  niet af, integendeel je bent een echte contentmaker.  
•Ook een fotocamera heeft voor jou geen geheimen. 

Profi el
•Je genoot een relevante hogere opleiding
  (Audiovisuele kunsten … ).
•Je hebt > 3 jaar ervaring op zak, liefst in een (creatief)         
  agentschap.
•Zot van video, infographics, animatie, fotografi e …? Wij ook!
•Adobe Premiere Pro CC, After E� ects en Photoshop hebben  
 geen geheimen voor je. 
•Communicatie, klassieke én nieuwe media zijn jouw passies.
•Je staat synoniem voor: stressbestendig, teamplayer,      
  fl exibiliteit nauwkeurigheid en een positieve mindset
•Je blijft up-to-date over de evoluties in jouw vakgebied.           
  Bijscholen? Ja, graag!
•Je bent Nederlandstalig – Frans en Engels is een pluspunt. 

Aanbod
Een afwisselende en uitdagende voltijdse job bij een doorwinterd 
full service communicatiebureau in de creatieve hotspot C-mine 
Crib te Genk. Correcte verloning en fi jne collega’s inclusief!

GENOEG OVER ONS, NU OVER JOU!
Mail voor 29 oktober 2020 je motivatie, cv en actuele portfolio 
door naar jurgen@impulscommunicatie.be.  

Bij Impuls Communicatie vindt er elke dag een oerknal 
aan ideeën plaats. Na het ruimen van het kosmisch puin, is 
wat overblijft een helder totaalconcept met maximale impact 
op het doelpubliek. Van impulsieve inspiratie tot doordachte 
communicatie. En dat al 40 jaar lang.

Om ons team te versterken, zijn we op zoek naar een 
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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 ».

OMDAT JE BEST NIET MET EENDER WIE 
IN ZEE GAAT.

Kortrijk 
Vaartstraat 25 

056 225 880

Gent 
Kortrijksesteenweg 1099 

093 108 339

www.aanwervingshuis.be

info@aanwervingshuis.be



WINKELMANAGER/GERANT (ref. 42 757)

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

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

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

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

experts in personeelsscreening

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

23 september 2020Scan me en ontvang 
je gratis toegangsticket!

Virtuele

Schrijf je nu gratis in: 

www.jobat.be/beurs

14:00 - 19:00

28 oktober 2020



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

GEÏNTERESSEERD?
Stuur jouw uitgebreide motivatiebrief en cv voor 20 november 2020 naar natascha.klaps@limburg.be 
of naar Toerisme Limburg vzw, t.a.v. Natascha Klaps, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt.

WIJ ZOEKEN JOU!

BESCHRIJVING:
• Als adviseur strategie ben je verantwoor-

delijk voor het ontwikkelen, analyseren en 
evalueren van het provinciaal toeristisch 
beleid in en van de verschillende subsec-
toren. 

• Je analyseert rapporten van diverse on-
derzoeksinstellingen aangaande micro en 
macro tendensen in de brede vrijetijdseco-
nomie.  

• Je verdiept je in relevante kwesties zoals 
sociale, maatschappelijke, economische en 
industriële ontwikkelingen, klantverwach-
tingen, dienstverlening, etc.

• Je maakt gevatte rapportages teneinde 
deze kennis aan te wenden in de eigen wer-
king en strategie.

• Je bereidt presentaties voor en maakt be-
leids- en procedurehandleidingen.

• Je werkt hiertoe nauw samen met alle rele-
vante interne en externe stakeholders.

• Je adviseert en rapporteert aan de voorzit-
ter en leden van de Raad van Bestuur en 
de directie.

BESCHRIJVING:
• Als adviseur corporate relations ben je de 

vertrouwenspersoon van de woordvoerder 
en de directie. 

• Je bent de contactpersoon voor de be-
leidspers en verzorgt de uitwerking van de 
beleidscommunicatie. 

• Je detecteert CR-opportuniteiten en be-
hartigt de communicatie terzake. 

• Je vergaart info bij de diverse diensten ten-
einde goed gefundeerde persteksten op te 
stellen aangaande de organisatie, het be-
leid, nieuwe realisaties, of de marktanalyses 
die werden verricht. Hiervoor onderhoud je 
continu en intensief contact met de lokale 
en nationale perscontacten van de organi-
satie.  

• Je schrijft persteksten en speeches, je or-
ganiseert persconferenties en interviews.  

• Je bent verantwoordelijk voor de presen-
taties op colloquia en congressen door di-
rectie.

• Je adviseert het beleid m.b.t. eenduidige 
beleidscommunicatie en huisstijl.

BESCHRIJVING:
• Als adviseur cross-over netwerking ben je 

verantwoordelijk voor intensieve contacten 
met alle relevante stakeholders van het Lim-
burgs toerisme.

• Je ontwikkelt een strategie voor het opti-
maal verzorgen van deze contacten.

• Je onderhoudt hiertoe op regelmatige ba-
sis contacten met afgevaardigden van on-
dernemers, samenwerkingsverbanden, on-
derwijsinstellingen en andere toeristische 
organisaties.

• Je vertegenwoordigt Toerisme Limburg op 
netwerkevents en andere (digitale) overleg-
momenten.

• Je organiseert namens Toerisme Limburg 
ontmoetingsmomenten met genoemde 
stakeholders. De agenda van deze ontmoe-
tingsmomenten wordt vastgelegd in samen-
spraak met de directie.

• Je monitort zodoende continu de polsslag 
in en van de sector en verzorgt op regelma-
tige basis hiervan de rapportage aan direc-
tie en Raad van Bestuur.

• Je bent de ultieme verdediger van de ge-
maakte beleidskeuzes maar staat steeds 
open voor verdere verbetering.

ADVISEUR 
STRATEGIE

ADVISEUR 
CORPORATE 
RELATIONS

ADVISEUR 
CROSS-OVER 
NETWERKING

WIL JIJ MEEBOUWEN 
AAN HET TOERISME 
VAN MORGEN?

Toerisme Limburg vzw is een marketing-
organisatie die instaat voor de ondersteuning 
van het toerisme in Limburg. 

Een enthousiast team werkt samen met de 
Limburgse steden, gemeenten en ondernemers 
uit de vrijetijdseconomie om Limburg als een 
kwaliteitsvol, attractief en duurzaam toeristisch 
product te ontwikkelen en te promoten.

PROFIEL:
• Je bezit een masterdiploma (of gelijkwaar-

dig door ervaring) en hebt minimaal 5 jaar 
ervaring in een complexe omgeving bij een 
organisatie in een bestuurlijk krachtenveld.  

• Kennis van de vrijetijdseconomie en open-
baar bestuur zijn een pluspunt.

• Je bent fl exibel en houdt rekening met 
fl exibele arbeidsuren (incl. weekend).  

• Je bent een geboren netwerker en beschikt 
over het nodige organisatievermogen en 
overtuigingskracht.  

• Je bezit bij voorkeur een basiskennis van 
Engels, Frans en Duits.  

PROFIEL:
• Je bent in het bezit van een masterdiplo-

ma (of gelijkwaardig door ervaring) en 
hebt minimaal 5 jaar ervaring in een com-
plexe omgeving bij een organisatie in een 
bestuurlijk krachtenveld. 

• Kennis van de vrijetijdseconomie en open-
baar bestuur zijn een pluspunt.

• Je bent fl exibel en houdt rekening met 
fl exibele arbeidsuren (incl. weekend).  

• Je bent netwerkvaardig en beschikt over 
het nodige organisatievermogen en over-
tuigingskracht.  

• Je bent vlot ter pen en hebt de nodige ken-
nis betreffende social media. 

PROFIEL:
• Je bezit een relevant masterdiploma en 

hebt minimaal 5 jaar ervaring in een com-
plexe omgeving bij een organisatie in een 
bestuurlijk krachtenveld.  

• Kennis van de vrijetijdseconomie en open-
baar bestuur zijn een pluspunt.

• Je bent analytisch, doch pragmatisch en 
netwerkvaardig.  

• Je schrijft vlot (NL) en je bezit bij voorkeur 
een basiskennis van Engels, Frans en Duits.  

• Tevens beschik je over het nodige econo-
misch inzicht, heb je een synthetiserend 
vermogen, en ben je strategisch en integer.


