
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  

GEMIDDELD INKOMEN IN BELGIË

Wat is het gemiddeld inkomen van de Belg en in welke gemeente ligt dat het hoogst? In be-
paalde gemeenten in ons land ligt dat zelfs de helft hoger. In andere dan weer de helft lager.

“In de top vijf van 
gemeenten met het 

laagste jaarinkomen 
zijn er vier uit 

het Brusselse.”

We vallen voor onze cijfers terug op het Belgische 
statistiekbureau Statbel dat deze week het gemid-
deld inkomen bekend maakte. Het gaat hierbij om 
de inkomens op basis van het aanslagjaar 2019 en 
dus inkomstenjaar 2018.

1. HOEVEEL BEDRAAGT HET GEMID-
DELD INKOMEN IN ONS LAND?
Het netto belastbare inkomen van de Belg bedroeg 
in 2018 gemiddeld 18.768 euro. Vlaanderen blijft de 
regio met de hoogste inkomens. Met een bedrag 
van 20.125 euro ligt het gemiddelde inkomen van de 
Vlaming 7,2 procent boven het nationale gemiddelde.

2.  IS ER EEN GROOT VERSCHIL TUSSEN 
DE PROVINCIES?
Net als de voorgaande jaren is de provincie 
Vlaams-Brabant de provincie met het hoogste ge-
middeld jaarinkomen per inwoner: 21.963 euro per 
hoofd. Ook in Waals-Brabant ligt het gemiddeld 
inkomen boven de 21.000 euro. Oost-Vlaanderen 
vervolledigt de top-drie met een gemiddeld jaar- 
inkomen van 20.436 euro. 
Opvallend is dat de andere Waalse provincies on-
der het gemiddelde liggen met Luik (17.401 euro) en 
Henegouwen (16.360 euro) als laagste. Maar met 
een gemiddeld jaarinkomen van 14.668 euro ben-
gelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest helemaal 
onderaan.

3.  WELKE GEMEENTEN HEBBEN HET 
HOOGSTE GEMIDDELD INKOMEN PER 
INWONER?
Geen verrassingen hier. Met een gemiddeld inkomen 
per hoofd van 30.439 euro is Sint-Martens-Latem de 
gemeente met de hoogste inkomens. Een inwoner 
van deze gemeente beschikt over een inkomen dat 

gemiddeld 62 procent hoger ligt dan het nationale 
gemiddelde. Keerbergen en Lasne vervolledigen de 
top drie. Stijgers, in vergelijking met tien jaar gele-
den, zijn Knokke-Heist en Schilde.

4.  IN WELKE GEMEENTEN LIGT HET 
INKOMEN HET LAAGST?
Aan de andere kant van het spectrum vinden we 
vooral Brusselse gemeenten. Met gemiddeld 9.491 
euro is Sint-Joost-ten-Node de Belgische gemeente 
met de laagste inkomens. Ook tien jaar eerder was 
Sint-Joost-ten-Node al de ‘armste’ gemeente.
Met Sint-Jans-Molenbeek,  Anderlecht, Farciennes, 
Schaarbeek, Dison, Koekelberg en Brussel telt 
België nog zeven andere gemeenten waar het gemid-
delde inkomen per inwoner minstens 30 procent on-
der het nationale gemiddelde ligt. Het West-Vlaamse 
Mesen huisvest met een gemiddeld bedrag van 
14.261 euro de laagste inkomens van Vlaanderen.

5.  WAT IS HET VERSCHIL MET HET 
SALARISKOMPAS VAN JOBAT?
Bij de cijfers van Statbel gaat het om het netto be-
lastbare inkomen op basis van de aangiften in de 
personenbelasting. Dat omvat inkomsten uit be-
roep, vervangingsinkomens, pensioenen, dividen-
den, kadastraal inkomen en onderhoudsuitkerin-
gen. Niet-belaste inkomsten (zoals kindergeld en 
leefloon) maken geen deel uit van de fiscale inko-
mens. 
Merk op dat er een groot verschil is met het gemid-
delde loon bij het Salariskompas van Jobat, dat slaat 
op werknemers: bedienden, arbeiders en ambtena-
ren. Het gemiddeld loon daar bedraagt ongeveer 
3.400 per maand bruto, maar heeft dus betrekking 
op de werkende Belg. Op jaarbasis is zijn of haar 
inkomen ruim 47.000 euro gemiddeld.   (WiVi)

Waar wonen de best betaalde Belgen? 

‘Rijkste’ gemeenten - 
top 10 gemiddeld inkomen per inwoner

1 Sint-Martens-Latem 30.439

2 Keerbergen 28.222

3 Lasne 27.780

4 Oud-Heverlee 27.513

5 Knokke-Heist 27.005

6 Schilde 26.972

7 De Pinte 26.925

8 Koksijde 26.677

9 Hove 26.539

10 Bierbeek 25.717

‘Armste’ gemeenten - 
top 10 gemiddeld inkomen per inwoner

1 Sint-Joost-ten-Node 9.491

2 Sint-Jans-Molenbeek 10.643

3 Anderlecht 11.786

4 Farciennes 11.974

5 Schaarbeek 12.389

6 Dison 12.526

7 Koekelberg 12.908

8 Brussel 13.029

9 Colfontaine 13.537

10 Charleroi 13.539

Bron: Statbel, het Belgische statistiekbureau



WERKEN IN BRUSSEL (SLOT)

Zeker weten: Brussel is (ook) groen en veilig

“Stad Brussel heeft in korte tijd enorm 

veel werk verzet”, zegt Dirk Leonard. 

“Op het De Brouckèreplein ligt nu een 

voetgangerszone waar je vroeger een vier-

vaksverkeersweg had. Het lijkt nu alsof 

het altijd zo was, maar eigenlijk is dat een 

heel recent stuk stadsvernieuwing. De 

Philipstoren, waar de medewerkers van 

De Post naartoe verhuizen, krijgt een vol-

ledige make-over. Ook voor het gebouw 

van het nieuwe administratief centrum 

van de Stad - vroeger de ‘Parking 58’ - 

is dat zo. Beide gebouwen worden daar- 

bij gigantische coworking spaces.” 

Werkgevers met een 
groene impact
Ecologie staat hoger op de agenda en de 

stadslucht verbetert, beaamt Caroline 

Mancel: “Elke nieuwbouw voor een 

openbare dienst moet een passiefhuis 

zijn. Wist je dat ons Actirisgebouw het 

hoogste passiefbouw in Europa is?” 

Brusselse nutsbedrijven zijn pijlers van 

die energietransitie en vergroening, zo-

als elektriciteits- en gasnetbeheerder 

Sibelga en waterbedrijf VIVAQUA. Kies 

je voor zo’n werkgever, dan werk je mee 

aan positieve impact. Alain Berton: 

"Sibelga ondersteunt openbare besturen 

bij de renovatie van hun gebouwen en de 

installatie van zonnepanelen. Denk ook 

aan de vergroening van het gemeentelijke 

bedrijfsvoertuigenpark en de installatie 

van cng-pompen en elektrische laadpa-

len op bijvoorbeeld straatlantaarnpalen.” 

Emmanuèle Rycx: “Wat leeft in Brussel, 

leeft bij VIVAQUA. De komende jaren 

zetten we massaal in op duurzaamheid. 

Via een lagere uitstoot en schonere ener-

gie, maar ook via innovatieve projecten 

zoals riothermie (gebouwen verwarmen 

met warmte uit rioolwater) en door onze 

werknemers bewuster te maken. Tele-

werk zal daar ook toe bijdragen.” 

Meerdere inhaal- 
bewegingen tegelijk
Het openbaar vervoer wint terrein in 

Brussel, met dank aan grote investerin-

gen en het strengere parkeerbeleid. Ook 

de elektrische fiets vergroot je actieradius: 

Brusselse hellingen zijn geen berg meer 

om tegenaan te kijken voor een snelle 

stadsverplaatsing. “Van het openbaar 

vervoer wordt nu echt werk gemaakt”, 

zegt Dirk Leonard. “De lage emissie- 

zones zijn een feit en burgemeesters zul-

len geen tram meer weren ‘omdat die la-

waai maakt’. En stilaan zie je meer mensen 

van alle origine op de fiets. Brussel maakt 

ook wat dat betreft een inhaalbeweging.”

Fietsstallingen, 
kleedkamers 
en doucheruimten
Frank Leroy: “Het fietspad op de 

Belliard- en Wetstraat vind ik een pri-

ma initiatief, net als de snelheidsbeper-

king tot 30 km/u in Brussel. De fiets is 

het vlotste vervoermiddel om ergens te 

raken. Maar er blijven stukken op mijn 

eigen traject, zoals de Bareel van Sint- 

Gillis, die je echt niet fietsvriendelijk kunt 

noemen.” Emmanuèle Rycx: “Tien jaar 

geleden was de Week van de Mobiliteit 

vooral marketing. Nu is het een stadseve-

nement. Geen wonder dat werknemers 

van hun werkgever verwachten dat die 

fietsstallingen, kleedkamers en douche-

ruimten plaatst en extralegale voordelen 

rond zachte mobiliteit aanbiedt.” 

Veiligheid 
is een gevoel
Ook de veiligheid in Brussel is beter - al 

moet je dat nuanceren, zegt Jacques 

Gorteman. “Het hangt er vanaf waar je 

gaat wandelen. Het gaat ook over een 

veiligheidsgevoel: er is een groot verschil 

tussen het aantal processen-verbaal (dat 

stijgt omdat mensen mondiger worden) 

en gewelddadige incidenten, want dat 

cijfer daalt. Problemen beperken zich 

meestal tot specifieke wijken. Er wordt 

alleen veel meer over Brussel bericht 

dan over andere steden. Proportioneel 

is Brussel veiliger dan Antwerpen.” Aha, 

perceptie? Caroline Mancel: “Ja. Kijk 

naar de werkloosheidscijfers: jaren-

lang was ook de jeugdwerkloosheid in 

Brussel lager dan in Antwerpen.” 

Geef Brussel een kans!
Johan Claes: “Bovendien bruist Brussel 

van de activiteiten. In de 19 gemeenten 

samen zie je drie betogingen… per dag. 

Verloopt er eens eentje gewelddadig, 

dan is dat de schuld van ‘Brussel’. Om-

dat we zo in de kijker lopen, maken we 

telkens een superslechte beurt. Brussel 

bashing is daarbij een sport. De media 

vergroten elke negatieve gebeurtenis uit. 

Bovendien zijn we als werkgevers recht-

streeks gelinkt aan het Brusselse imago. 

Wij, de MIVB: wij zijn Brussel. Het klein-

ste voorval heeft een weerslag op ons. 

Maar meestal is dat onterecht. Je moet 

Brussel zelf beleven om de polsslag van 

de stad te voelen. Geef wat je niet kent 

een kans.”

Wieland De Hoon

Een machtig breed jobaanbod en gemiddeld hogere lonen dan elders zijn twee 
objectieve redenen om voor Brussel als werkplek te kiezen. Brussel is boven-
dien een steeds groenere stad, zeggen Brusselse werkgevers in dit vijfde en laat-
ste deel van onze artikelenreeks over werken in Brussel. Openbaar vervoer en 
fiets winnen terrein en de hoofdstad is - wat wonen en werken betreft - ook net 
iets veiliger dan je zou denken. 

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

ALLE DEELNEMERS ZIJN:

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



Nûby EMEA gelegen te Evergem (www.nuby.be) zet zich sinds 1992 in om 
kwalitatieve en innovatieve producten aan te bieden. Ze streven ernaar om het 
welzijn van baby’s en peuters wereldwijd te bevorderen door een vernieuwend, 
functioneel en fun productgamma aan te bieden, die zorgt voor een veilige en 
gezonde ontwikkeling. Hun aanzienlijke investering in onderzoek, ontwerp en 
innovatie maakt van Nûby dé speler op vlak van technologie en design.

Commerciële binnendienst Italië (ref. 9950)

Credit Controller (ref. 9952) Boekhouder (ref. 9954)

Functie: Als commerciële binnendienst ben je de spilfi guur tussen de salesmanager, de 
klanten en de interne afdelingen van New Valmar. • Je bent hét eerste aanspreekpunt 
voor de Italiaanse klanten. Je bouwt hierdoor ook een duurzame klantrelatie op. • Je bent 
verantwoordelijk voor de dagdagelijkse orderverwerking: Je doet de administratieve
verwerking van de bestellingen en volgt het logistieke proces nauwkeurig op zodat de 
levering correct en tijdig kan gebeuren. 

Profi el: Je spreekt vloeiend Italiaans, Nederlands en Engels en beschikt over een relevante 
werkervaring. • Je volgt nauwkeurig de vooropgestelde procedures op en hebt oog voor 
detail. • Je bent oplossingsgericht ingesteld, stressbestendig en fl exibel van aard. • Je bent 
geduldig, klantgericht en zorgt ervoor dat de klant zich steeds gehoord en begrepen voelt.

Functie: Als credit controller heb je een sleutelfunctie binnen het bedrijf. Je hebt contact
met verschillende afdelingen binnen de organisatie en onderhoudt relaties met banken, 
boekhouders, kredietverzekeringsmaatschappijen, advocaten... Je staat in voor de 
communicatie met verschillende interne en externe partijen en bewaakt het evenwicht. 
Het is een uiteenlopende functie die onder meer onderstaande taken omvat: • Opvolgen 
van het debiteurenbeheer • Ondersteuning bieden bij afsluitingen • Financiële analyses 
en rapportages • Back-up voor de registratie van dagelijkse transacties • Intercompany 
vorderingen en schulden afstemmen • Opvolgen en onderhouden van de CRM-software.

Profi el: Je beschikt over een fi nancieel diploma of gelijkwaardig door ervaring. • Goede 
kennis van algemene boekhouding en btw-wetgeving. • Je hebt goede mondelinge 
en schriftelijke communicatieve vaardigheden. • Je bent klant- en resultaatgericht.
• Je bent accuraat, administratief sterk, fl exibel en stressbestendig. • Je bent discreet en 
integer bij het behandelen van vertrouwelijke data.

Aanbod alle functies: New Valmar of Nuby EMEA staat gekend voor zijn dynamische 
werkomgeving en open communicatie waar teamwork en groepscohesie de sleutelwoorden 
zijn. • Een gevarieerde job met uitdaging en verantwoordelijkheid. • Je komt terecht in een 
internationaal actieve fi rma die ieder jaar verder blijft groeien. 

Functie: Je bent verantwoordelijk voor verschillende boekhoudkundige 
taken zoals: • Het verwerken van verschillende facturen (o.a. buitenlandse 
vennootschappen, holdingvennootschap, leveranciers- en investeringsfacturen). 
• Het eerste aanspreekpunt voor leveranciers en opvolgen van de 
leveranciersrekeningen. • Het indienen van de verplichte aangiftes, hiervoor krijg 
je een opleiding. • Verantwoordelijk voor doorfacturaties en meewerken aan de 
maand- en jaarafsluiting. • Je bent de rechterhand van de hoofdboekhouder 
en denkt actief mee hoe de huidige processen geoptimaliseerd kunnen worden.
• Tenslotte werk je ook mee aan boekhoudkundige rapporteringen.

Profi el: Je beschikt over een relevant diploma en/of werkervaring. • Je bent 
nauwkeurig, accuraat en kunt zelfstandig werken. • Je bent leergierig en wilt 
steeds op de hoogte zijn van de laatste regelgeving. • Je beschikt over goede 
communicatieve vaardigheden en bent stressbestendig. 

Interesse? Stuur jouw cv naar: kim@aanwervingshuis.be of bel ons op 0493/40.97.18.
Deze functies worden exclusief behandeld door Aanwervingshuis.

Je functie
Als algemeen directeur ben je de verbindingspersoon tussen de politieke beleidsorganen en de diensten van de stad 
en het OCMW. Als hoofd van het personeel kan je terugvallen op een ruime ervaring inzake peoplemanagement. 
Je staat de medewerkers bij in de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van het beleid.

Als hoofd van het managementteam werk je met hen samen aan de realisatie van een innovatieve organisatie. 
Je bent hierbij de drijvende kracht en waakt over de eenheid binnen de organisatie.

Je profiel
• Je hebt minstens 5 jaar relevante, professionele 

leidinggevende ervaring.
• Je beschikt over een licentiaats- of master-

diploma.
• Je hebt de Belgische nationaliteit.
• Je hebt een professionele kennis in het publiek 

en administratief recht, organisatie-, project- 
en veranderingsmanagement.

• Je hebt bij voorkeur sectorkennis van lokale 
besturen. 

• Je houdt ervan om mensen en hun belangen te 
verbinden en je profileert je als een bruggen-
bouwer die naast een sterke visie, ook opera-
tioneel de handen uit de mouwen kan en durft 
steken. 

• Je hebt bewezen ondernemingszin en het 
inzicht in strategisch en financieel beleid 
van een openbaar bestuur.

• Je hebt een brede kijk op de context waarin 
het lokaal bestuur van de stad Oudenaarde 
functioneert.

• Je bent een overtuigende en diplomatische 
communicator.

• Je bent een uitstekende peoplemanager 
die medewerkers vertrouwen geeft en hen 
stimuleert om initiatieven te nemen.

Hoe solliciteren
Solliciteren kan uiterlijk tot en met 24 november via deze link: 
www.accordgroup.be/vacancies waarbij je gevraagd wordt naar 
een sollicitatiebrief met je motivatie, curriculum vitae, diploma 
en een uittreksel uit het strafregister (maximaal drie maanden 
oud). Onvolledige sollicitaties op de dag van afsluiting worden 
niet aanvaard. Via deze link kan u ook de informatiebrochure 
aanvragen: www.accordgroup.be/vacancies.

Meer informatie kan je vinden op onze website 
www.oudenaarde.be. Je kan ook terecht bij de 
personeelsdienst via personeel@oudenaarde.be. 

Ons aanbod
• Een innovatieve, teamgeorganiseerde organisatie.
• Een statutaire, voltijdse benoeming. Eerste jaar op proef.
• Een aantrekkelijk verloningspakket volgens de salarisschaal 

decretale graad.
• Meerekenbare beroepservaring: ervaring overheid wordt 

volledig meegerekend en rechtstreeks nuttige ervaring in 
de private sector de eerste tien jaar volledig meerekenbaar, 
alles boven de tien jaar voor 50% meerekenbaar.

• Extralegale voordelen zijn: maaltijdcheques, een 
hospitalisa tie verzekering, tussenkomst in verplaatsings-
kosten woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, 
fietsvergoeding, mogelijkheden tot vorming en opleiding.

Wie Oudenaarde zegt, denkt aan het 
hart van de Vlaamse Ardennen en aan 
de aankomstplaats van Vlaanderens’ 
Mooiste, de Ronde van Vlaanderen. 
De stad heeft echter zo veel meer 
in petto: een goede economische 
ruggengraat met een stevige portie 
natuur en cultuur.

Oudenaarde combineert de charme 
van een gezellige, historische stad aan 
de Schelde met de energie van een 
hedendaagse, bruisende stad waar er 
altijd iets te beleven valt. De stad groeit, 
elke dag. Het bestuur zet zich dan ook 
dagelijks in om ervoor te zorgen dat het 
in Oudenaarde aangenaam is om te wo-
nen, te werken en zich te ontspannen.

Stad Oudenaarde zoekt een

Algemeen Directeur (m/v/x)
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HR Business Partner 
Pragmatische en ondernemende HR-professional

Bedrijfsinfo: Agaris is een toonaangevende en duurzame pro-
ducent van kwalitatieve potgronden en compost voor zowel 
de professionele als de hobbymarkt. Als dochteronderneming 
van de internationale groep Agaris, telt zij 800 werknemers in  
Europa en heeft zij productiesites in België, Frankrijk, Polen,  
Letland en Rusland. Voor het HQ in Gent zijn we voor hen op 
zoek naar een (m/v)

Functie: • Als HR Business Partner en generalist ben je eind-
verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het HR- 
beleid in de Belgische en Franse sites • Naast je operationele 
verantwoordelijkheid (R&S, payroll, functiewaardering, per-
soneelsontwikkeling, veiligheid, …) ontwikkel je samen met 
het management de HR-strategie en beleidslijnen. Daarnaast  
focus je op cultuurverandering, leiderschap en professio- 
nalisering door digitalisering • Je bent het eerste aanspreek-
punt voor alle 150 medewerkers en je zorgt voor een tevre-
den ploeg • Je bent de eindverantwoordelijke voor de payroll 
van de bedienden en de arbeiders • Je onderhoudt contacten 
via de diverse syndicale overlegorganen met de sociale part-
ners en neemt deel aan de CPBW-besprekingen • Je bent een  
vertrouwenspersoon voor de directie en je rapporteert aan 
de Managing Director. 

Profiel: • Je beschikt over een hoger diploma en hebt reeds 
relevante HR-ervaring binnen een industriële context • Je hebt 
een goede kennis van de Belgische sociale wetgeving en pay-
roll • Je spreekt vlot Nederlands én Frans. 

Aanbod: • Een sleutelrol in het HR-beleid van een duurzame, 
ambitieuze en groeiende onderneming • Een aangename 
werksfeer binnen een enthousiast team met een vlakke struc-
tuur, open communicatie en een hoge mate van autonomie  
• Een aantrekkelijk salarispakket. 4/5de tewerkstelling is mogelijk. 

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solli- 
citeer online. Vragen? Contacteer Laura Rottiers op  
+32 497 52 63 39.
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R&D Manager
Resultaatgerichte en hands-on manager met industrieel-
chemische achtergrond

Bedrijfsinfo: P.T.B.-COMPAKTUNA® (Polytechnisch Bedrijf), is 
sinds 1957 actief in de productie en verkoop van specialiteiten voor 
de bouwsector. Het bedrijf is vooral bekend onder de merknaam 
COMPAKTUNA®, de nr 1 in toeslagstoff en in België, maar heeft 
intussen het productengamma uitgebreid door eigen ontwikkelin-
gen tot een 80-tal referenties. P.T.B.-COMPAKTUNA® is uitgegroeid 
tot een zeer dynamisch en internationaal georiënteerd familie-
bedrijf dat bekendstaat voor zijn kwalitatief hoogstaande pro-
ducten en zijn uitstekende service. Momenteel zoekt men een (m/v)

Functie: • Als R&D Manager ben je verantwoordelijk voor het 
labo dat instaat voor de ontwikkeling van nieuwe hoogtechno-
logische bouwproducten en optimaliseringen van bestaande pro-
ducten • Je volgt de verschillende R&D-projecten op vanaf con-
ceptie tot en met de marktimplementatie • Je stuurt een team aan 
van een 10-tal medewerkers dat bestaat uit een Quality Manager, 
R&D-medewerkers en Labo-medewerkers, en coacht hen om tot 
de gewenste resultaten te komen • Je werkt nauw samen met de 
marketing- en verkoopafdeling en onderhoudt een intensief con-
tact met leveranciers teneinde de meest innovatieve oplossingen 
te verkrijgen voor de klanten • Je rapporteert rechtstreeks aan de 
Algemeen Directeur/eigenaar.

Profi el: • Je beschikt over een master in chemie of gelijkwaardig 
en hebt een sterke affi  niteit met bouwkundige industriële toe-
passingen • Je hebt ervaring als R&D Manager of verantwoorde-
lijke labo met peoplemanagement in een gelijkaardige industriële 

omgeving • Je bent organisatorisch sterk, werkt nauwkeurig en 
kan goed overweg met een veelheid aan prioriteiten • Je bent 
ondernemend en resultaatgericht. Je hands-on mentaliteit, zelf-
sturendheid en zin voor verantwoordelijkheid typeren jou 
• Gezien de vele interne en externe contacten beschik je over 
uitstekende interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden 
• Je drukt je vlot uit in het Nederlands, Engels en Frans.

Aanbod: • Je komt terecht in een gezond en dynamisch fami-
liaal bedrijf met expansiedrang • De mogelijkheid om de eind-
verantwoordelijkheid te dragen over een cruciale afdeling met 
een grote impact op de business • Een competitief salarispakket.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solli-
citeer online. Vragen? Contacteer Delphine Le Roy op 
+32 9 242 53 87.

De kennismaking
In 2012 ging Herita vzw van start als 
overkoepelende netwerkorganisatie 
voor onroerend erfgoed in het 
Vlaamse gewest. Vanuit haar 
missie wenst Herita het draagvlak 
voor erfgoed in Vlaanderen te 
versterken en te stimuleren door 
erfgoedactoren samen te brengen, 
onroerend erfgoed te ontwikkelen 
en het brede publiek te engageren. 
Herita zal ervaringen op het 
gebied van ontwikkeling, beheer 
en ontsluiting van onroerend 
erfgoed omzetten in expertise ter 
ondersteuning en versterking van de 
sector. Om de verdere ontwikkeling 
van de sites in eigen beheer in goede 
banen te leiden, zijn wij momenteel 
voor hen op zoek naar een:
 www.herita.be

MANAGER ERFGOEDSITES  
Met een passie voor onroerend erfgoed
De uitdaging: • Eindverantwoordelijke voor het beheer en de ontwikkeling van de 9 erfgoedsites 
op gebied van restauratie, herbestemming, ontsluiting en exploitatie • Ambitie om het restauratie-
bureau te leiden en verder uit te bouwen tot een uitstekend functionerend architectuur- en 
projectbureau • Opvolgen van werken, zowel qua timing als budget • Bewaken van de financiële 
budgetten en mee instaan voor contacten met exploitanten en de daarbij horende funding en 
rentabilisering • Geboren netwerker die wordt gedreven door het uitwerken en realiseren van 
inventieve herbestemmingen voor bestaande of nieuwe sites; kan hiervoor de nodige partijen 
bijeenbrengen (promotoren, financiers, overheden, architecten, enz.) • Inspireren en verbinden van 
een team en zorgen dat hun kennis geborgd kan worden • Uitwisselen van kennis met de Manager 
Sector Ontwikkeling en rapporteren aan de Algemeen Directeur

De perfecte match: • Masterdiploma (een opleiding en ervaring in restauratie, conservatie of 
architectuur, of een Master in Conservation of Monuments & Sites zijn pluspunten) • Min. 10 jaar 
relevante ervaring binnen de bouw of vastgoedontwikkeling • Passie voor architectuur, conservatie, 
restauratie en herbestemming van monumenten en sites • Financieel inzicht; ervaring in het 
zoeken van financiering en/of mecenaat is een plus • Sterk in projectmanagement en administratief 
beheer • Geboren peoplemanager en een overtuigende communicator/negotiator • Klantgericht en 
diplomatisch, sterk in stakeholdermanagement • Netwerker die zich in het politiek landschap weet te 
bewegen • Inventief en creatief

Het aanbod: • Mee zorg dragen voor de verdere uitbouw van een ambitieuze en vooraanstaande 
speler op vlak van historisch erfgoed, met topsites in eigen beheer • Uitdagende en verantwoorde-
lijke rol • Attractief salarispakket met bedrijfswagen en andere extralegale voordelen

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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO



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)

Het gemeentebestuur van  
Sint-Agatha-Berchem is op 
zoek naar volgende profielen 
(m/v/x):

Directeur 
departement Technische zaken (niv. A7 • vastbenoemd)

Architect 
Technisch inspecteur (niv. A1-3 • contract van onbepaalde duur)

De functiebeschrijvingen, deelnemingsvoorwaarden en 
selectieprocedure worden hernomen op onze website 
www.berchem.brussels 
 
Interesse? Raadpleeg voor verdere info onze website  
www.berchem.brussels, rubriek “werkaanbiedingen”. De 
oproep tot de kandidaten wordt afgesloten op dinsdag 17 
november 2020 en laattijdige kandidaturen worden niet in 
aanmerking genomen.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden opgevraagd bij 
de dienst HRM op 02 600 13 73 of 02 464 04 27. 

Plant Manager
Sterk empathische peoplemanager met helicopterview en 
technisch inzicht in de procesindustrie

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

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

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

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

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

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

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met
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Quality Control Manager
Enthusiastic Quality -people- Manager 
with a passion for food

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

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

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

Interested? Surf to jobs.hudsonsolutions.com and apply 
online. Your response will be dealt with promptly and 
confi dentially. Questions? Contact Johannes Coulembier 
at +32 9 242 54 56.
This recruitment takes place in an exclusive contract with
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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 



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

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

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

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

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

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

 This recruitment is exclusively conducted by

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

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

Yes? Then you can be EMPWR’s new International Sales  
Manager, helping to make its further growth happen.
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JE HART VERLOREN AAN DE ZORGSECTOR? SOLLICITEER VANDAAG NOG!

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

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

COÖRDINEREND AFDELINGSVERANTWOORDELIJKE 

CRISISAFDELING HIC

jobs.karus.be

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

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

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

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

JOUW FUNCTIE

Je geeft leiding aan de afdeling High Intensive Care en stuurt

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

therapeutisch verantwoordelijken (psychologen)

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

HIC monitor is hierin leidend

Je coördineert de werking van de HIC in functie van een

kwaliteitsvolle hulpverlening voor de zorgvrager en zijn context

binnen de setting van een gesloten afdeling

Je speelt een cruciale rol in de bekendmaking en positionering

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

netwerk met relevante zorgactoren

Je werkt tevens actief mee aan de ontwikkeling en realisatie

van het ziekenhuisbeleid

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

weken)

JOUW PROFIEL

Je denkt en werkt op masterniveau 

Je hebt min. 5 jaar ervaring met leidinggeven

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

coördineren en te verbinden vanuit een gedeelde missie

Je kan inspireren, motiveren en visie ontwikkelen

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

Je kan omgaan met crisissituaties en je bent flexibel ingesteld

Je voelt je thuis in een waardengerichte organisatie met christelijke

identiteit.

ONS AANBOD

Min. 4/5e contract van onbepaalde duur

Vergoeding aan wettelijke ziekenhuisbarema met toeslag en

overname van relevante anciënniteit

Hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding 

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 kwaliteits product 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 pro duc tie mo gelijk-
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

 

via de diverse syndicale overlegorganen met de sociale part

de Managing Director. 

R&D Manager
Resultaatgerichte en hands-on manager met industrieel-
chemische achtergrond

Functie: 

Algemeen Directeur/eigenaar.

Profi el:

AB-Milieusystemen bouwt mestsilo’s op het
boerenerf. Wij zoeken een jonge, sterke en 
enthousiaste monteur die de silo’s met ons kan 
bouwen. Het werk is afwisselend en uitdagend.

Ben je onderaannemer en wil je graag flexibele 
uren werken? Dan zoeken we jou!

MONTEUR GEZOCHT!

Interesse?
Neem dan contact op met Rita Deklerck,
Touwstraat 2A //8770 Ingelmunster
0475-842915 // rita@milieusystemen.eu

Gent

www.aanwervingshuis.be
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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 com-
municatie betreft.  Je volgt de huisstijl van het bestuur van nabij op. e 
bent verantwoordelijk voor de opmaak en bijhouden van het nood- en 
interventieplan samen met externe organisaties en diensten. Je staat 
in voor de organisatie en ondersteuning van allerlei gemeentelijke fes-
tiviteiten en recepties. Je fungeert als aanspreekpunt lokale economie.
Voorwaarden: Bachelordiploma 

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

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

WERFRESERVE er geldt een wervingsreserve van één jaar.   |   info@aanwervingshuis.be



We leggen een wevingsreserve met geldigheidsduur van drie jaar aan, met het oog op een vaste aanstelling op korte termijn, binnen de functie van 

deskundige leefmilieu-groen (B1-B3)

Als deskundige milieu maak je deel uit van het team grondgebiedszaken: ruimtelijke ordening, huisvesting, leefmilieu-groen.

Je functioneert als omgevingsambtenaar milieu. 

Je belangrijkste taken zijn:
• het verwerken en adviseren van milieudossiers inzake 

omgevingsvergunningen
• het structureel uitbouwen van het afvalbeleid binnen Scherpenheuvel-

Zichem
• sensibiliseren en stimuleren van het milieubewustzijn 
• opvolging dossiers erosiebestrijding en energieverbruik
• de uitwerking van het natuurbeleid

Voorwaarden: 
Je bent houder van: 
• een bachelorsdiploma en beschikt over relevante aantoonbare 

beroepservaring van minstens twee jaar 
of
• een bachelorsdiploma en je hebt op 27.11.2015 de administratieve  

behandeling van aanvragen tot milieuvergunning als een van de hoofdtaken
of
• een bachelorsdiploma waarvan uit het studieprogramma blijkt dat  

je voldoende kennis hebt van milieu
Je bent houder van een rijbewijs B (bewijs te bezorgen ten laatste op 
het moment van de aanstelling). Je slaagt voor een selectieprocedure. 
Anderstaligen leggen een taalattest voor (minimum attest B2).

Wat bieden we?
• We bieden je een uitdagende functie met verantwoordelijkheid.
• Een geïndexeerd minimum brutomaandsalaris van € 2509,94.
• Maaltijdcheques van € 7,5.
• Hospitalisatieverzekering.
• Een voordelig verlofstelsel van 35 vakantiedagen.
• Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding in 

het kader van woon-werkverkeer.
• Relevante ervaring wordt gewaardeerd.

Meer info:
Gwendoline Deflem en Wim Strouven, selecties@scherpenheuvel-zichem.be 
of 013 35 24 42. www.scherpenheuvel-zichem.be/vacatures

Interesse?
Bezorg ons uiterlijk op woensdag 25.11.2020:
• je sollicitatiebrief
• een uitgebreid cv
• kopie van je diploma
• een uittreksel uit het strafregister model 595 (maximum 3 maanden oud)
Je kan solliciteren per post of tegen ontvangstbewijs t.a.v. de dienst HRM: 
August Nihoulstraat 13-15 in 3270 Scherpenheuvel-Zichem.

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

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

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

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

Interested? Surf to jobs.hudsonsolutions.com and apply 
online. Your response will be dealt with promptly and 
confi dentially. Questions? Contact Johannes Coulembier 
at +32 9 242 54 56.
This recruitment takes place in an exclusive contract with
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De snelste weg naar een job in 
de publieke of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

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

Jouw functie: • Ziet u uw toekomst in de ouderenzorg? Als diensthoofd infrastructuur leidt en orga-
niseert u het team infrastructuur (2 polyvalente medewerkers technisch onderhoud) • Uw vakdomeinen 
zijn: technische dienst, gebouwen, terreinen, milieu, afval, materiaalbeheer, investeringsgoederen, interne 
bewaking, wagenpark, intern transport en ICT • U geeft leiding, plant de dagelijkse werkzaamheden in, 
organiseert de teamvergaderingen en stuurt het team infrastructuur • Zelf voert u ook werken uit binnen 
uw vakdomeinen. U garandeert de uitvoering van technische onderhouds- en herstellingswerken, voert 
administratieve taken uit, bewaakt ten alle tijden de veiligheid en volgt de technische interventies nauw op 
• U werkt samen met de directie voor het bespreken van lopende en toekomstige projecten, rapporteert 
over technische werkzaamheden en signaleert noden binnen het team infrastructuur. 

Jouw profiel: • U bent minimum in het bezit van een technisch georiënteerd bachelor diploma • U hebt 
bij voorkeur enkele jaren relevante ervaring • U bezit een grondige kennis van technische en elektrische 
installaties (bv. gas, verwarming, water, ventilatie, branddetectie …) en van telefonische en elektronische 
apparatuur • U kent deze verschillende technische domeinen (HVAC/Sanitair/Elektriciteit/IT) •  U kent de 
brand-, afval- en milieuwetgeving, HACCP en Legionella wetgeving of kan deze raadplegen • U bezit een 
globaal technische visie om technische problemen te benaderen en op te lossen • U hebt elementaire 
noties van veiligheid en preventie en je werkt hiervoor nauw samen met de preventieadviseur • U bent in 
het bezit van een BA4 en/of BA5 attest of bent bereid dit te behalen • U bent in het bezit van een rijbe-
wijs B • U kan een team leiden en houdt hierbij rekening met de visie en waarden van de VZW • U hebt 
kennis van de structuur en de technische werking van het woonzorgcentrum • U hebt een elementaire 
basiskennis E.H.B.O. en brand blussen • U hebt basiskennis van Microsoft Office ( Word, Outlook, Excel ) 
• U hebt een basiskennis van Frans en Engels.

DIENSTHOOFD INFRASTRUCTUUR
onbepaalde duur 100%

VZW Vijvens is reeds meer dan 30 jaar actief in de ouderenzorg. 
Vanuit onze christelijke waarden en met respect voor de eigenheid 
van elke mens bieden wij, samen met onze geëngageerde 
personeelsleden en vrijwilligers, aan 220 bewoners een 
warme thuis. Wij bieden kwaliteitsvolle zorg in een huiselijke, 
onderhouden omgeving.

We zijn op zoek naar een (m/v):

Wij bieden aan:
Contract onbepaalde duur • Voltijdse tewerkstelling • Aanééngesloten diensten • Verloning conform IFIC  
• Een aangename werksfeer in onze huiselijke omgeving.

Interesse in deze functie?
Solliciteer per mail met CV en motivatiebrief voor 11/11/2020, t.a.v. mevrouw Rita Vande Moortele, 
Algemeen Directeur, directie@stpetrus.be

Meer informatie?
Contacteer Juana Vandenhende • HR medewerker • 09/333 30 11

Je sollicitatie wordt in alle discretie behandeld.

  



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

Zwarte sneeuw of niet: de meeste freelancers gaan door
Veel freelancers voelen de coronacrisis in hun portemonnee. 
Maar kiezen voor een ander beroep of statuut, dat verkiezen de meesten (nog) niet.

Dat alles blijkt uit Freelancer Focus 2020, een 
onderzoek van ondernemersfederatie Unizo 
bij  810 freelancers én opdrachtgevers. De 
coronacrisis heeft de freelancers getroffen, al 
zegt nog altijd 85 procent van hen dat ze van-
daag voor hetzelfde beroep en statuut zou-

den kiezen. “Freelancers zijn volbloed zelf-
standigen, die achter hun keuze blijven staan, 
in goede en kwade dagen”, aldus Danny Van 
Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo.
Uit cijfers van Graydon in het rapport blijkt 
dat het aantal freelancers in Vlaanderen en 

Brussel tussen augustus vorig en dit jaar toe-
nam met 5 procent, naar in totaal 175.806. 
Over de afgelopen drie jaar gaat het om een 
groei van zowat 19 procent. 

ZWARTE SNEEUW
Intussen is 1 op 5 Vlaamse zelfstandigen een 
freelancer. Ruim een kwart van hen zijn advi-
seurs in bedrijfsbeheer en communicatie. Dan 
volgen IT-diensten (13 procent) en ‘creatieve 
activiteiten, kunst en amusement’ (11 procent). 
“Sectoren en activiteiten die erg gevoelig ble-
ken voor de impact van corona”, zegt Danny 
Van Assche. Zes op tien opdrachtgevers 
schrapte in hun opdrachten. “Bijvoorbeeld in 
de eventsector, waar traditioneel veel freelan-
cers werken, hebben ze de afgelopen maan-
den zwarte sneeuw gezien en zien ze die vaak 
nu nog. Niet verwonderlijk dat dit jaar één op 
de drie freelancers aangeeft te weinig te ver-
dienen om uit de kosten te geraken. Wat acht 
keer zoveel is als de 4 procent van vorig jaar.” 
                   (WiVi)

Op zoek naar jobadvertenties? Die 
vind je zowel in dit weekendkatern 
als elke werkdag – verspreid – in 
je krant. En natuurlijk ook altijd op 
Jobat.be  
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De snelste weg naar een job in 
de publieke of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



Vacature ratten- en exotenbestrijder

De besturen van de Middenkustpolder en de Westkustpolder 
gaan over tot het inrichten van een examen, in het Nederlands, voor de aanwerving per 
polder van een fulltime ratten- en exotenbestrijder.  

Profiel: 
Je houdt van het buitenleven en natuur- en watergerelateerde werken. 
Je spoort ratten (muskusratten, bruine en zwarte ratten) op in de nabijheid van de onbevaar-
bare waterlopen, je bestrijdt ze door het gebruik van de gepaste bestrijdingsmaterialen en 
rapporteert de vangsten schriftelijk of met een digitale applicatie;
Je bestrijdt tevens de zorgwekkende invasieve uitheemse plantensoorten, zoals
reuzeberenklauw, grote waternavel, parelvederkruid, waterteunisbloem, … 
Je hebt inzicht in topografische kaarten en veldoriëntatie; 
Je kan de gepaste bestrijdingsmaterialen aanmaken, opstellen en correct en veilig werken 
met toestellen en gereedschap. (o.a. bosmaaier, kettingzaag); 

Toelatingsvoorwaarden: 
Er zijn geen specifieke diplomavereisten; 
Je bezit een rijbewijs B, je kan zwemmen en met een kano varen; 
Je bent medisch geschikt voor het uitoefenen van deze job en hebt een prima fysieke conditie 
om gedurende meerdere uren te werken over oneffen terrein, in en langs beken en grachten. 
Je bent sociaalvaardig, je toont inzet en je bent gedreven in je werk; 
Je slaagt voor de selectieprocedure. 

De polders bieden: 
Een boeiende job in voltijds dienstverband (38u/week); 
Een wedde bepaald volgens provinciale salarisschalen niveau D - relevante werkervaring 
wordt mee in rekening gebracht - aangevuld met extralegale voorwaarden. 
Dienstwagen, materiaal en kledij voor de uitvoering van de job. 

Curriculum vitae samen mét motivatiebrief moeten toekomen uiterlijk op vrijdag 
15/12/2020 om 12:00 uur bij: Regionaal Comité Rattenbestrijding IJzer, Dorp 29, 8690 Alve-
ringem, per post of per mail naar ines@westkustpolder.be. 

Duid aan welke polder uw voorkeur geniet: 
O  Middenkustpolder                             O  Westkustpolder

Rochesterlaan 4 C  
8470 Gistel 
057 27 84 77    

Op basis van de ingestuurde Cv’s en motivatiebrieven volgt de selectieprocedure bestaan-
de uit een theoretische en een praktische proef (datum en plaats worden later meege-
deeld). Er wordt een werfreserve aangelegd. 

Dorp 29 
8690 Alveringem 
058 31 46 53

Edgar & Cooper is een jonge, snelgroeiende Belgische 
onderneming als gespecialiseerd producent van kwalitatieve 
honden- en kattenvoeding. Wij distribueren in héél Europa en 
dit zowel B2B en B2C. Door onze sterke groei zoeken wij voor de 
Belgische plant in Kuurne een (m/v)

Warehouse Manager
Change manager met people skills (ref. 125 201)

Profiel:  master of bachelor met 5 jaar relevante operationele ervaring in 
warehousemanagement  getriggerd door een snel groeiende omgeving  “hands on” team 
player en praktische problem solver  bij voorkeur vertrouwd met internationale distributie.

Aanbod:  de kans om mee te bouwen aan een sterk expansieve 
organisatie  een cultuur waarin “entrepreneurship” centraal staat 

 een positieve werkomgeving  een uitstekend marktconform 
remuneratiepakket.

Iets voor jou? Geef ons een seintje 
Reageer via Verdonck Professional Partners 
office@verdonckbv.be 056 53 11 80

Wat ligt er in je kom?
Je wordt de centrale spilfguur in de verdere uitbouw van onze snel groeiende warehouse-

flows. Samen met de teamleaders en een 40-tal operatoren zal je de inkomende afgewerkte 
producten receptioneren en alle uitgaande flows vlekkeloos organiseren (B2B én B2C). 

Hiertoe zal je autonoom instaan voor een optimale werkorganisatie, het gestructureerde 
oplossen van logistieke knelpunten, de samenstelling van teams, de aansturing en 

coaching op de werkvloer, de personeelsrekrutering, etc. Je rapporteert systematisch de 
KPI’s en ondersteunt de sterke expansie met innovatieve verbeteringstrajecten op vlak 
van logistiek management. Je kan rekenen op performante WMS-software en dagelijkse 

ondersteuning door een professioneel administratief-logistiek team.

Goesting in de match 
van jouw leven? 

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

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

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?

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

Mijne laatste opslag? Die was nog
in Belgische frank!

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

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

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

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

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

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

WERKBEGELEIDER -
COACH LOGISTIEK (ref. 115 606)

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

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

transport.

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

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

www.dekringwinkelmidwest.be



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?

Jouw functie: • Ziet u uw toekomst in de ouderenzorg? Als diensthoofd infrastructuur leidt en orga-
niseert u het team infrastructuur (2 polyvalente medewerkers technisch onderhoud) • Uw vakdomeinen 
zijn: technische dienst, gebouwen, terreinen, milieu, afval, materiaalbeheer, investeringsgoederen, interne 
bewaking, wagenpark, intern transport en ICT • U geeft leiding, plant de dagelijkse werkzaamheden in, 
organiseert de teamvergaderingen en stuurt het team infrastructuur • Zelf voert u ook werken uit binnen 
uw vakdomeinen. U garandeert de uitvoering van technische onderhouds- en herstellingswerken, voert 
administratieve taken uit, bewaakt ten alle tijden de veiligheid en volgt de technische interventies nauw op 
• U werkt samen met de directie voor het bespreken van lopende en toekomstige projecten, rapporteert 
over technische werkzaamheden en signaleert noden binnen het team infrastructuur. 

Jouw profiel: • U bent minimum in het bezit van een technisch georiënteerd bachelor diploma • U hebt 
bij voorkeur enkele jaren relevante ervaring • U bezit een grondige kennis van technische en elektrische 
installaties (bv. gas, verwarming, water, ventilatie, branddetectie …) en van telefonische en elektronische 
apparatuur • U kent deze verschillende technische domeinen (HVAC/Sanitair/Elektriciteit/IT) •  U kent de 
brand-, afval- en milieuwetgeving, HACCP en Legionella wetgeving of kan deze raadplegen • U bezit een 
globaal technische visie om technische problemen te benaderen en op te lossen • U hebt elementaire 
noties van veiligheid en preventie en je werkt hiervoor nauw samen met de preventieadviseur • U bent in 
het bezit van een BA4 en/of BA5 attest of bent bereid dit te behalen • U bent in het bezit van een rijbe-
wijs B • U kan een team leiden en houdt hierbij rekening met de visie en waarden van de VZW • U hebt 
kennis van de structuur en de technische werking van het woonzorgcentrum • U hebt een elementaire 
basiskennis E.H.B.O. en brand blussen • U hebt basiskennis van Microsoft Office ( Word, Outlook, Excel ) 
• U hebt een basiskennis van Frans en Engels.

DIENSTHOOFD INFRASTRUCTUUR
onbepaalde duur 100%

Wij bieden aan:
Contract onbepaalde duur • Voltijdse tewerkstelling • Aanééngesloten diensten • Verloning conform IFIC  
• Een aangename werksfeer in onze huiselijke omgeving.

Interesse in deze functie?
Solliciteer per mail met CV en motivatiebrief voor 11/11/2020, t.a.v. mevrouw Rita Vande Moortele, 
Algemeen Directeur, directie@stpetrus.be

Meer informatie?
Contacteer Juana Vandenhende • HR medewerker • 09/333 30 11

Je sollicitatie wordt in alle discretie behandeld.

ILvA is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu in de regio Aalst - Ninove - Zottegem - Geraardsbergen. Met een team van 250 
medewerkers staan we in voor de huis-aan-huis inzameling van het huishoudelijk afval in 15 steden en gemeenten en voor het beheer van 15 
recyclageparken in het werkingsgebied. ILvA is op zoek naar (m/v/x):

Stafmedewerker Systemen en IT-projecten 
WIE ZOEKEN WE?
• Je hebt een passie voor projecten en systemen met een grote a�  niteit 
voor IT; • Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in een technische 
of toegepaste richting en minimaal 3 jaar functierelevante ervaring
of: bachelordiploma, bij voorkeur in technische of toegepaste richting 
met minimaal 6 jaar functierelevante ervaring; • Je hebt een grondige 
kennis van O�  ce 365, Windows Server 2016, Windows 10 en minstens een 
basiservaring van enkele programmeertalen; • Je bent organisatorisch 
sterk; • Je bezit goede communicatieve vaardigheden; • Je hebt een 
analytische en oplossingsgerichte ingesteldheid.

WAT MOET JE DOEN?
• Je staat samen met je medewerker in voor de opvolging en het up-to-date 
houden van de computersystemen binnen ILvA: dagelijkse helpdesk en 
de support op de werkvloer; beheer van intranet en website ; beheer van 
pc’s, tablets en netwerken; beheer van de informatieveiligheid; storingen, 

incidenten en onregelmatigheden identi� ceren en de diagnose stellen 
en corrigerende maatregelen toepassen; ondersteuning bij gebruik 
van telefooncentrale, camerabewaking, alarmsystemen; opleiding en 
ondersteuning bij gebruik O�  ce 365; • Je onderhoudt de relaties, als 
spil� guur binnen ILvA, tussen de eigen organisatie en alle externe IT 
partners; • Je biedt ondersteuning bij het vastleggen en uitvoeren van 
de langetermijnvisie op het vlak van IT-architectuur, toepassingen, 
helpdesk en projectwerking; • Je waakt over de planning, de timing en 
de budgettaire realiteit van jouw projecten; • Je volgt nieuwe IT-trends 
en technologieën op de voet en doet voorstellen ter optimalisering van 
de systemen.

WAT MAG JE VERWACHTEN?
Een competitieve verloning afhankelijk van jouw ervaring, aangevuld met 
extralegale voordelen.

PRAKTISCH
Stuur je brief en uitgebreid cv naar marleen.casteur@ilva.be vóór 21 
november 2020. De kandidaten die in aanmerking komen, worden 

uitgenodigd voor een schriftelijke, een praktische opdracht en een gesprek.

MEER INFO
Wil je graag meer info? Neem dan contact op met Marleen Casteur, 

diensthoofd personeel, op 053/ 85 85 75.

WIJ BIEDEN
• een contract van onbepaalde duur; • voltijdse aanstelling in contractueel 
verband; • een uitdagende en gevarieerde job; • opleidingsmogelijkheden 

die je professionele groei stimuleren; • een groepsverzekering; • een 
hospitalisatieverzekering; • maaltijdcheques; • vergoeding woon-

werkverkeer; • � etsvergoeding.

De pijn kan een impact hebben op 
de productiviteit en concentratie, en 
aanleiding geven tot ongevallen, 
aldus Liesbeth Daenen van Idewe, 
een externe dienst voor preventie en 
bescherming op het werk. “Lichame-
lijke klachten vormen ook één van de 
meest voorkomende oorzaken van 
ziekteverzuim.”
Idewe publiceert deze cijfers, uit een 
studie uitgevoerd bij 1.373 werkne-
mers, naar aanleiding van de voorbije 
Europese Week voor veiligheid en ge-
zondheid op het werk. “Een derde van 
de werknemers met lichamelijke klach-
ten verwacht dat zij hun werk niet tot 

hun zestigste jaar zullen kunnen blij-
ven doen”, vervolgt Daenen. “Naast de 
werknemer zelf ondervinden dus ook 
de organisatie en samenleving nadeli-
ge gevolgen.”
Opvallend is dat Idewe enkele we-
ken geleden berichtte dat één op vier 
Belgische werknemers met pijn kam-
pen. Nog genoeg, maar minder dus. 
“De focus van die studie lag op het ge-
bruik van pijnmedicatie bij werknemers. 
Dit op basis van registraties van gezond- 
heidsparameters door arbeidsartsen 
en verpleegkundigen tijdens een me-
disch consult”, verduidelijkt Daenen. 
         (WiVi)

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

experts in personeelsscreening

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



Kom ons 
buitengewone 
team versterken!

CLUSTERCOÖRDINATOR  
BURGER EN WELZIJN 
A1A-A3A • VOLTIJDS • ONBEPAALDE DUUR 

Neem jij graag de diensten burgerzaken, sociale dienst, thuis- en ouderenzorg, 
woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum en serviceflats onder jouw vleugels? 
Heb jij affiniteit of ervaring met de thema’s zorg en welzijn? Dan ben jij misschien 
wel de nieuwe, gemotiveerde collega die wij zoeken.

Wie zoeken wij? Je bouwt een vertrouwensrelatie op met de diensthoofden en de 
zelfsturende teams binnen jouw cluster. Je ondersteunt hen bij de organisatie van 
hun dienstverlening en maakt ruimte voor samenwerkings verbanden. Je bent de 
brug tussen het bestuur en de diensten van jouw cluster enerzijds en tussen het 
bestuur en externe partners anderzijds. 

Wat verwachten wij? Je hebt een goed inzicht in je vakgebied en hebt een grote 
interesse in de thema’s binnen jouw cluster. Je bent leergierig en volgt ontwik-
kelingen op. Je weet de opgedane kennis ook te implementeren in de dagelijkse 
werking en bij het uitzetten van een beleid. 

Kandidaten voor deze functie op A-niveau hebben minstens een masterdiploma op 
zak. We doen een preselectie op de kandidaturen die binnenkomen: enkel kandi-
daten met een masterdiploma en ervaring in een leidinggevende functie zullen 
toegelaten worden tot de selectieproeven.

Wat bieden wij? Wie als voltijds clustercoördinator start, heeft recht op een mini-
maal brutomaandloon van 3.170,07 euro, maaltijdcheques van 8 euro, een fiets-
vergoeding, mogelijkheid om aan te sluiten bij de hospitalisatieverzekering en een 
gunstige verlofregeling. Je kan tot 12 jaar ervaring uit de privésector meenemen.

Interesse? We zien jouw kandidatuur graag ten laatste op 25 november 2020 
binnen komen via http://beerse.hro.be.

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

Om onze duurzame toekomstplannen mee waar te maken, zijn we op zoek naar nieuwe, energieke collega’s:

� PRODUCTIEMANAGER
� INGENIEUR 
   ENERGIE & TECHNOLOGIE
� HSE-COÖRDINATOR
Wat bieden we? Opleidingen, een aantrekkelijk loonpakket, een mooi aantal vakantiedagen en extralegale 
voordelen zoals maaltijdcheques, groeps-, hospitalisatie- en ambulante verzekering.

Meer info? www.isvag.be/jobs

KIES VOOR 
EEN JOB VOL 

ENERGIE

is op zoek naar:

TECHNISCH ASSISTENT GROENDIENST  
contractueel - voltijds - niveau D (D1-D3) - aanleg werfreserve van 1 jaar

Taken: • Je staat in voor het onderhoud en de aanleg van groenvoorzieningen in de 
gemeente Zandhoven • Je snoeit op deskundige wijze de bomen, hagen en struiken • Je 
houdt tijdens de winterperiode de � etspaden sneeuw- en ijsvrij • Je plaatst en verwijdert 
de sfeerverlichting tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode • Je vervangt tijdelijk de technisch 
assistent op het containerpark wanneer deze afwezig is

Pro
 el: • Er zijn geen diplomavereisten • Je hebt een rijbewijs B • Je hebt verantwoordelijk-
heidszin en neemt initiatief • Je werkt stipt en verzorgd • Je hebt een goede kennis van de 
aanleg, het onderhoud en het snoeiwerk van groenvoorzieningen • Je kunt werkmiddelen 
correct gebruiken

TECHNISCH ASSISTENT ZAALWACHTER 
DE GRIFFEL
contractueel - deeltijds (19/38) - niveau D (D1-D3) - aanleg werfreserve van 1 jaar

Taken: • Je informeert bezoekers over de Griffel en over het gebruik van het beschikbare 
materiaal • Je helpt bezoekers bij allerhande vragen • Je houdt in het oog dat de afspraken 
met gebruikers nageleefd worden • Je staat in voor het dagelijks onderhoud van de Griffel 
(zalen, keuken, ...) • Je volgt de voorraden op • Je bent bereid om in het weekend te werken

Pro
 el: • Er zijn geen diplomavereisten • Je reageert vriendelijk, tijdig en correct in contacten 
met burgers en klanten • Je werkt correct, verzorgd en nauwkeurig • Je bent sterk in voor-
raadbeheer

Onze troeven: • Een boeiende en afwisselende job • Interessante verlofregeling • Hospita-
lisatie  verzekering • Fietsvergoeding • Maaltijdcheques

Interesse? Stuur je kandidatuur aangetekend naar het college van burgemeester en 
schepenen, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven of geef alles af tegen ontvangstbewijs, uiterlijk 
op 22 november 2020. De volledige functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden 
en sollicitatieprocedures kan je opvragen bij de personeelsdienst (03 410 16 40) of via 
www.zandhoven.be

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

Mijne laatste opslag?
Die was nog
in Belgische frank!
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buitengewone 
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In elk van ons zit een Ludo. Dat gefrustreerde stemmetje dat
knaagt aan je werkgeluk. Wordt je Ludo lastig van
je loon? Check het Salariskompas op Jobat.be
en kom te weten of hij gelijk heeft.

Mijne laatste opslag?
Die was nog
in Belgische frank!

Bestaat er ook
een vaccin tegen
een ambetante baas?

 Te veel last van je Ludo? 
 Surf naar Jobat.be 
 en vind een job die écht bij je past. 



Autogroep de Schaetzen is een gevestigde waarde in de Limburgse 
automobielsector. Dit dynamisch bedrijf heeft een dringende

vacature (M/V) voor zijn FordStore te Bilzen:

Maak snel deel uit van ons team en stuur je 
cv naar Kathleen Uyttebroek 

Maastrichterstraat 212 - 3740 Bilzen I 089 41 33 61 I kathleen@hasseltmotor.be 

ACCOUNTANCY 
MEDEWERKER

Om het fi nanciële team van onze autogroep te versterken, 
zijn wij op zoek naar een ambitieuze boekhouder 

met relevante ervaring.

Taken
•  Boekhouding A-Z
•  Debiteuren- en 
 crediteurenadministratie
� Opvolging inventaris
• Beheer verzekeringen
• Personeelsadministratie
• Maand- en jaarafsluitingen

Aanbod

Profi el
•  Je beschikt over een bachelordiploma  
 met ervaring in een boekhoudkundige  
 of fi nanciële omgeving.
• Kennis van Exact Online, Xpower en  
 Carfac is een pluspunt, maar geen must.
• Je bent goed met cijfers, ‘it minded’ en  
 werkt nauwkeurig. Je kan goed   
 met Excel overweg.
• Je kan zelfstandig werken en neemt  
 initiatief.

Een uitdagende job met contract van onbepaalde duur in 
een collegiale omgeving en een marktconform salaris.

Bij Limburg.net, de afvalintercommunale van Limburg en Diest, 
zoeken we extra handen om Limburg mee proper te houden:

Taken
• Je vertrekt op ronde vanuit 

Beringen (locatie Biostoom).

• Je draagt zorg voor de veiligheid van  
je collega’s en volgt altijd de wegcode.

• Je werkt als belader voor het 
ophalen van huishoudelijk afval.

Enkel voor chauffeur-belader:

• Je werkt afwisselend als chauffeur 
en belader. Je rijdt routes op basis van 
gps, maar ondersteunt de dispatcher 
bij het optimaliseren ervan.

Profiel 
• Ervaring met huis-aan-huisophaling 

is niet nodig, maar is wel een troef.

• Je bent een ochtendmens én een 
buitenmens, die graag de handen uit de 
mouwen steekt en fysiek werk doet.

• Je spreekt en begrijpt goed Nederlands.

• Je bent stipt, betrouwbaar 
en veiligheidsbewust.

• Je bent bereid om bij feestdagen 
een inhaalzaterdag te werken.

• Je werkt in overleg met de dispatcher.

Enkel voor chauffeur-belader:

• Je hebt een geldig rijbewijs C  
met code 9.

Aanbod
• Wij bieden je een boeiende, afwisselende 

job in een aangename werksfeer.

• Daarbij hoort een voltijds contract 
voor onbepaalde duur volgens de 
loonbarema’s voor openbare besturen.

BELADER: MIN. € 2.398– MAX. € 2.487
CHAUFFEUR-BELADER: MIN. € 2.445 – MAX. € 2.535

• Daarnaast krijg je een mooi pakket 
vakantiedagen en interessante 
extralegale voordelen.

• Je hoeft geen diploma te hebben.

Interesse?
Solliciteer vóór 10 november 2020  
via de website www.limburg.net/jobs 

Of stuur je kandidatuur per post naar:

Limburg.net 
t.a.v. Michel Duijsters 
Manager personeel 
Gouverneur Verwilghensingel 32 
3500 Hasselt

Tip! 
Vermeld zeker waarom je deze job  
zo graag wilt doen.

5 BELADERS ÉN 5 CHAUFFEUR-BELADERS 
VOOR HUISVUILOPHALING (M/V)

DE PROPERSTE JOB TER 
WERELD: IETS VOOR JOU?

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.

UW ENIGE ONAFHANKELIJKE 
SKODA GARAGE PEUSENS HASSELT ZOEKT

• DIAGNOSE TECHNIEKER/ MEKANIEKER MET ERVARING 

• VOORBEREIDER VOOR AFLEVERING NIEUWE VOERTUIGEN 
MET ERVARING 

• MAGAZIJNBEHEER  /MET KENNIS VAN INFORMEX /ERVARING 

PEUSENS HASSELT SKODA Kempische Steenweg 285 • 3500 Hasselt
T 011 210 894 • info@peusens-skoda.be

Drie op de vijf werknemers voelen pijn

De pijn kan een impact hebben op 
de productiviteit en concentratie, en 
aanleiding geven tot ongevallen, 
aldus Liesbeth Daenen van Idewe, 
een externe dienst voor preventie 
en bescherming op het werk. “Licha-
melijke klachten vormen ook één 
van de meest voorkomende oorza-
ken van ziekteverzuim.”
Idewe publiceert deze cijfers, uit 
een studie uitgevoerd bij 1.373 werk-

nemers, naar aanleiding van de 
voorbije Europese Week voor vei-
ligheid en gezondheid op het werk. 
“Een derde van de werknemers met 
lichamelijke klachten verwacht dat 
zij hun werk niet tot hun zestigste 
jaar zullen kunnen blijven doen”, 
vervolgt Daenen. “Naast de werk-
nemer zelf ondervinden dus ook de 
organisatie en samenleving nadeli-
ge gevolgen.”

Opvallend is dat Idewe enkele we-
ken geleden berichtte dat één op 
vier Belgische werknemers met pijn 
kampen. Nog genoeg, maar minder 
dus. “De focus van die studie lag 
op het gebruik van pijnmedicatie bij 
werknemers. Dit op basis van regis-
traties van gezondheidsparameters 
door arbeidsartsen en verpleeg-
kundigen tijdens een medisch con-
sult”, verduidelijkt Daenen.  (WiVi)

Drie op de vijf werknemers in de Europese Unie melden lichamelijke klachten 
en pijn. Het gaat vooral om nek- en rugpijn en pijn in de bovenste ledematen.

Op zoek naar jobadvertenties? Die 
vind je zowel in dit weekendkatern 
als elke werkdag – verspreid – in 
je krant. En natuurlijk ook altijd op 
Jobat.be  

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



Interesse?

De mogelijkheden en voorwaarden kunnen opgevraagd worden bij de dienst 
Vrije Tijd van de gemeente Ham, Bart Vankrunkelsven, tel.: 013 611 012, 
bart.vankrunkelsven@ham.be. Plaatsbezoek is ook mogelijk na afspraak. 
Kandidaturen worden verwacht tot en met woensdag 16 december 2020.

Het cafetaria Kristoffelheem is goed gelegen in het centrum van Oostham, palend 
aan de sporthal, culturele zalen en het fi etsroutenetwerk. Het omvat een café-
gedeelte met terras van ruim 100 m², een woongedeelte van ruim 120m² en een 
kelderberging. 

We zoeken een dynamische uitbater die actief inspeelt op de noden van de 
gemeenschap. Het betreft een concessie voor een periode van 9 jaar.

UITBATER CAFETARIA KRISTOFFELHEEM

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!

Jouw functie:
Na een intensieve productopleiding en een uitgebreide training in onze verkooptechnieken, 
zal je de taak hebben om de KENT-merkbekendheid en het marktaandeel te verhogen door:
• advies te geven over onze producten aan professionals uit de Automotive sector • nieuwe 
producten te introduceren door demonstraties • de bestaande klantenportefeuille te onder-
houden • nieuwe klanten aan te brengen door actieve, doelgerichte prospectie.
Je rapporteert rechtstreeks aan de Sales manager. Je krijgt een geografisch gebied toegewe-
zen waarin je dagelijks opvolging van de klanten en prospectie verzorgt.

Jouw profiel:
• Je hebt een goede technische achtergrond en je ademt “automotive”. Je beschikt over 
sterke commerciële vaardigheden en overtuigingskracht. Je werkt zelfstandig, geordend, 
en georganiseerd. Proactiviteit & teamspirit zijn jou niet vreemd, en je bent positief en 
enthousiast ingesteld. • Ervaring met gelijkaardige producten en/of kennis van de markt is 
een pluspunt • Je hebt een rijbewijs B • Je woont in de regio Limburg

Ons aanbod :
• Een bestaande klantenportefeuille en een continue opleiding via verkoopvergaderingen 
en constante ondersteuning in de field. • Een vast contract (vaste wedde + bonus) met 
firmawagen en extralegale voordelen.

Stuur je motivatiebrief en CV naar: 
KENT Belux BV 
T.a.v. Salesmanagment Dhr. Bruno Verberck Email : bruno.verberck@kenteurope.com 
Steenweg op Mechelen 455, 1950 Kraainem 

KENT – Er is chemie tussen ons!  
KENT is actief in de B2B-markt sinds 1974 en 
is  leverancier/producent van hoogwaardige 
chemische producten die technische problemen 
oplossen bij haar klanten in de automotive als in de 
 non-automotive branche. Onze leuze: durf, leer en 
wees succesvol. 

VERTEGENWOORDIGERS M/V  
 DIVISIE Automotive, REGIO LIMBURG

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

POLYVALENT BALIEMEDEWERKER (M/V)
Functie:
• 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 informeert klanten omtrent problemen.
• U kleurt verf aan op de mengmachine en maakt bestellingen klaar.

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

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

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

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

EEN VOLTIJDSE ADMINISTRATIEF 
BEDIENDE (M/V/X) 

voor een job in onze kantoren in Oerle
Functieomschrijving : 
Zorgen voor een goede coördinatie van de planning van 
de opstart werven • De agenda en de e-mails up-to-
date houden • Afspraken inplannen • Samen met de 
klanten de administratieve opvolging van hun dossiers 
opvolgen om de start van hun bouwwerven mogelijk te 
maken • Samenwerken met het studiebureau.

Profiel : 
• Een aangeboren gevoel voor organisatie  
• Commerciële ingesteldheid • Punctueel en  
nauwkeurig • Verantwoordelijkheidsgevoel  
• Bekwaam om zelfstandig te werken • Gemotiveerd  
• Diploma in secretariaat of gelijkaardig of   
gelijkwaardige ervaring • Basiskennis Frans is een 
pluspunt.

Aanbod : 
Een aantrekkelijk brutoloon • De mogelijkheid om te 
werken in een jonge en dynamische omgeving • De 
opportuniteit om te werken in een bedrijf in volle groei.

Heeft u interesse in deze functie ?
Mail uw motivatiebrief en CV naar 
sollicitatie@woningencompere.be met de vermelding  
« administratief bediende ».

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

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

•  Heb je minimum 5 jaar ervaring in de bouwsector?
•  Kan je zelfstandig werken, heb je zin voor initiatief
 en verantwoordelijkheid?
•  Kan je overweg met diverse teken- en computer-
 programma’s?

Voor versterking van ons team zijn wij op zoek naar een :

WERFLEIDER (M/V)

BOUWKUNDIG INGENIEUR (M/V)

BINNENHUISARCHITECT (M/V)

Dan ben jij misschien wel 
de geschikte persoon die wij zoeken!

Interesse? Bezorg je cv t.a.v. dhr. Colemont O.
 via mail: abc.villa@telenet.be

of naar Genkersteenweg 32, 3500 Hasselt.

ABC villa is een gerenomeerde 
en stabiele bouwonderneming 
actief inwoning- en villabouw
met lange historiek in Hasselt.


