
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  

TIPS VOOR EEN BETER GESPREK EN BETERE INDRUK

We dragen vandaag allemaal een mondmasker. Het coronavirus, weet je wel. 
Al kunnen die mondmaskers best een belemmering vormen voor een vlotte communicatie, 
ook tijdens sollicitatiegesprekken. 

“Wanneer de helft van 
je gezicht bedekt is, 

is het lezen van 
gezichtsuitdrukkingen 

lastig. Daarom zijn 
oogcontact en gebaren 

extra belangrijk.”

COVID-19 mag dan al lelijk huis houden, ook 
klassieke sollicitatiegesprekken vinden nog altijd 
plaats. Maar hou je dan je mondmasker aan? En 
waarmee moet je rekening houden om de commu-
nicatie te vergemakkelijken?

1. VOLG DE RICHTLIJNEN
Check vóór het sollicitatiegesprek zeker de gel-
dende richtlijnen. Veel organisaties vragen dat 
bezoekers, en ook geïnterviewden, een mondmas-
ker dragen. “Wij adviseren dan ook om je mond-
masker aan te houden tijdens een interview. Om 
mogelijke infecties te voorkomen én als blijk van 
beleefdheid”, oppert Özlem Simsek, managing 
director Belgium bij rekruteringsspecialist Robert 
Walters. 
Handig is wel om je gesprekspartner(s) na het be-
groeten nog even te informeren dat je van plan 
bent om je mondmasker op te houden tijdens het 
interview. “Maar laat hen weten dat ze op elk mo-
ment tussenbeide kunnen komen, indien ze moei-
te hebben om je te verstaan.”

2.  DURF JEZELF TE HERHALEN
Als iedereen een mondmasker draagt en ook 
minstens anderhalve meter uit elkaar zit, kan je 

de ander soms moeilijk begrijpen. “Accepteer ge-
woon dat er gevallen zijn waarin je jezelf zal moet 
herhalen, en vice versa. Wanneer je de uitleg of 
vragen van de interviewer niet goed kan horen, 
maar het gevoel hebt dat het een belangrijk punt 
is, aarzel dan niet om het beleefd aan te kaarten.”

3.  PRAAT BEWUSTER (EN TRAGER)
Aangezien je stiller klinkt met een mondmasker, 
probeer je je stem luider te laten klinken dan ge-
woonlijk. “Doe een bewuste poging om elk woord 
zo duidelijk mogelijk te verwoorden. Cijfers en be-
langrijke trefwoorden herhaal je best twee keer, of 
benadruk ze bij het samenvatten van een reactie. 
Indien je de neiging hebt om sneller te spreken 
dan normaal, vertraag dan je tempo. Korte pau-
zes voor en na belangrijke trefwoorden of verha-
len die je wil benadrukken, maken het makkelijker 
voor de interviewer om te verteren”, vindt Simsek, 
die ook aanraadt om op voorhand met een mond-
masker te oefenen. “Neem eventueel jezelf op en 
luister hoe je stem klinkt.” 

4.  GEBRUIK VAN OOGCONTACT 
(EN GEBAREN)
Wanneer de helft van je gezicht bedekt is, is het 

lezen van de gezichtsuitdrukkingen lastig. Oog-
contact en gebaren moeten dan soelaas brengen. 
“Om te laten zien dat je aandachtig luistert en be-
grijpt wat de ander zegt, zorg je ervoor dat je oog-
contact houdt. Indien nodig knik je met je hoofd. 
Aangezien je gezichtsuitdrukkingen niet zichtbaar 
zijn, kijk je mogelijk onbedoeld verveeld. Probeer 
daarom zo levendig mogelijk te zijn”, oppert ze. 
“Bij effectief gebruik kunnen handgebaren je dy-
namisch en enthousiast doen overkomen. Maar 
overdreven gebaren kunnen afleiden, dus zoek 
een goede balans.”

5.  MONDMASKER BEST EENVOUDIG 
Hoewel er intussen veel keuze in maskers is op 
vlak van stijl en kleur, beperk je je best tot (schone) 
effen witte of lichtblauwe maskers. “Wanneer de 
kleur van je masker te hard is of het patroon te 
druk, kan dit storend zijn voor je gesprekspartner”, 
klinkt het. “Probeer ook je ogen zo goed moge-
lijk zichtbaar te houden door eventuele haren die 
ze kunnen bedekken naar achter te houden. Het 
draait erom om zo presentabel en netjes mogelijk 
te zijn, zodat de communicatie niet wordt belem-
merd.”

William Visterin

Solliciteren met een mondmasker 



De kennismaking
Integro is de grootste en sterk 
groeiende Limburgse non-profi t 
woonzorggroep. Integro gelooft in 
haar grootschalige organisatieopzet 
met het oog op een kleine, lokaal 
verankerde benadering van haar 
bewoners. Integriteit, kwaliteit en 
dialoog zijn sleutelwaarden in het 
Integrobeleid. Meer dan 870 senioren 
en hun families mogen hier rekenen 
op maximale autonomie en zorg 
in dialoog. Bovendien geloven 
ze dat de betrokkenheid van hun 
1.100 medewerkers een essentiële 
voorwaarde is voor oprecht 
engagement en bevlogenheid. Voor de 
verdere groei en professionalisering 
van de woonzorggroep is Integro 
momenteel op zoek naar een:  

 www.integrozorg.eu

DIRECTEUR ZORG EN LEVEN
Met inspirerende, mensgerichte visie en leiderschapsvaardigheden

De uitdaging: • Functioneel verantwoordelijk voor het klantgerichte beleid rond 
kleinschalig wonen-zorg-leven, waarbij de belangen van de individuele klant centraal 
staan • Verantwoordelijk voor het talentgerichte en op vertrouwen gebaseerde 
medewerkersbeleid binnen de groep • Coördineren van uniforme processen en 
projectgroepen voor het continu verbeteren van deze beleidsdomeinen in de praktijk 
• Lid van het directiecomité en rechtstreeks rapporteren aan de algemeen directeur

De perfecte match: • Sterk strategische kijk op de ouderenzorg en arbeidsorganisatie 
van de toekomst • Ervaring in zorg- en kwaliteitsbeleid. Specifi eke ervaring binnen 
de ouderenzorg vormt een troef • Vertrouwd met innovatieve arbeidsorganisatie, 
organisatieontwikkelingsmodellen en changemanagementtechnieken • Minimaal 
5 jaar leidinggevende beroepservaring • Inspirerende leiderschapsvaardigheden 
• Resultaatgericht en KPI-gedreven • Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring, 
bij voorkeur aangevuld met managementvorming 

Het aanbod: • Voltijdse directiefunctie in een sterk groeiende, klantgerichte en ambitieuze 
werkomgeving • Verantwoordelijkheid én bevoegdheid om het beleid en de kernprocessen 
van de organisatie verder vorm te geven, te implementeren en continu te verbeteren 
• Voor deze functie wordt een aantrekkelijk salarispakket aangeboden, inclusief een wagen 
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

PRODUCT ENGINEER 
Projectleider en ontwikkelaar met zin voor creatieve oplossingen en innovaties

De uitdaging: • Nieuwe concepten en producten ontwikkelen, samen met je R&D-collega’s 
• Nieuwe ontwerpen en 3D-modellen uitwerken • Als projecteigenaar prioriteiten stellen, 
de planning en werkverdeling maken en het projectteam opvolgen om resultaten te kunnen 
garanderen binnen budget en timing • Het aanspreekpunt zijn voor jouw projecten en hiervoor 
frequent overleggen met medewerkers en afdelingen binnen de organisatie 
• Proactief op zoek gaan naar creatieve oplossingen en innovaties • Up-to-date blijven van 
innovatieve materialen en technieken in de markt • Rechtstreeks rapporteren aan de Manager 
Production, Supply chain & R&D

De perfecte match: • Ingenieursdiploma en een 5-tal jaar ervaring in een gelijkaardige, 
praktische functie binnen een technische omgeving (machinebouw, staalbouw, …) • Ervaring 
met SolidWorks of andere 3D-tekenprogramma’s • Het overzicht kunnen bewaren én 
operationeel kunnen schakelen • Sociaal en communicatief sterk, in het Nederlands en Engels 
• Doelgericht en accuraat, maar ook creatief in het bedenken van innovatieve oplossingen

Het aanbod: • Een boeiende functie in een fi nancieel gezond, stabiel en groeiend bedrijf 
• Verantwoordelijkheid en autonomie binnen een open cultuur met korte communicatielijnen 
• Een degelijk salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen • Een goede work-life 
balance in een fi levrije omgeving • Een HR-beleid gericht op je persoonlijke groei binnen je job 

Meer info? Contacteer Philippe Nelissen 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

De kennismaking
Veldeman Structure Solutions, 
gevestigd in Bree, is een internationaal 
georiënteerd bedrijf dat zich met 
meer dan 100 gemotiveerde 
medewerkers specialiseert in het 
ontwerpen, produceren, verhuren 
en verkopen van hoogkwalitatieve 
tent- en halconstructies voor bedrijfs- 
en privéfeesten, opendeurdagen, 
sport- en culturele manifestaties, 
beurzen, tentoonstellingen, logistieke 
toepassingen, stockageruimten, 
sporthallen en zelfs militaire 
toepassingen. Met eigen vestigingen in 
Noord- en Zuid-Amerika en wereldwijd 
agentschappen en partnerships is 
Veldeman Structure Solutions vandaag 
uitgegroeid tot een wereldspeler. 
Het succes schuilt in een intensieve 
klantgerichtheid, fl exibiliteit en continu 
streven naar productverbetering in 
design en technologie. Momenteel 
zoekt het bedrijf een:
 www.veldemangroup.com

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

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

Approval number: VG. 1560/BO

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

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

 www.europressgroup.com

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

De perfecte match: • Technische opleiding en/of achtergrond (machinebouw, automatisering, …), 
aangevuld met minimaal 5 jaar commerciële buitendienst ervaring in een B2B-omgeving 
• Ervaring in projectverkoop van investeringsgoederen: klanten adviseren en overtuigen 
• Innovatieve mindset en ervaring met of interesse in IoT-toepassingen • Nieuwe projecten 
realiseren en de omzet in de regio verhogen • Wonen in Antwerpen, Limburg of Vlaams-Brabant
Het aanbod: • Je komt terecht in een innovatieve onderneming met unieke digitale oplossingen 
in de Europese markt • De kans om mee je stempel te drukken op de groei van Europress in de 
Benelux en in functie daarvan ook persoonlijke doorgroeimogelijkheden • Een aangename en 
stimulerende werkomgeving met aandacht voor de mens • Een grondige opleiding, een aantrekkelijk 
salarispakket (waarvan, indien gewenst, een gedeelte op commissie), aangevuld met extralegale 
voordelen zoals een mooie fi rmawagen



Woonzorgcentrum De Overbron vzw
Oorlogskruisenlaan 202,  1120 Neder-Over-Heembeek
(grens met Grimbergen, Vilvoorde en Machelen)

www.deoverbron.be, telefoon 02/266.12.12           
Graag mailen naar info@deoverbron.be

Woon-leef-zorgcentrum De Overbron vzw werft aan:

1 Hoofdverpleegkundige
(voor dagdienst) Voltijds

2 extra Verpleegkundigen 
(dag of nacht) Voltijds of deeltijds 

Dag verpleegkundige! 

Is kwalitatieve zorg, in dialoog 
met de bewoner, jouw drijfveer? 
Wil je je goed voelen in een klein, 
veilig en warm woonzorgcentrum? 
Ben jij die Nederlandstalige 
verpleegkundige met een warm hart 
voor ouderen? 
Lees dan zeker verder want…

Wat bieden we?
Vlaamse erkenning, Nederlandstalig en sociaal
Sterke samenwerking met lokaal verenigingsleven en scholen
Gratis middagmaal en hospitalisatieverzekering
Naast feestdagen, 20 wettelijke verlofdagen + 5 extra verlofdagen, 
en uiteraard de ADV-dagen
WZC waar bewoners centraal staan en personeel zich thuis voelt
Culturele optredens en leuke daguitstappen
Grote tuin met veel buitenactiviteiten, rustige wijk

Wil jij ook:
een leuke en ruime personeelsploeg die samen de handen in elkaar slaat?
tijd om met onze bewoners te lachen, spelen, praten en leven?
Aarzel dan niet en neem contact met ons op.
We zullen je met open armen ontvangen en begeleiden.
Meer info vind je ook op www.jobat.be

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)

Polyvalent coördinator financiën / personeelszaken
onbepaalde duur – 4/5de op B-niveau

Functieomschrijving - coördinatie van financiële administratie: budget, 
verzekeringen, contracten - opvolging implementatie met betrekking tot
gegevensverwerking (GDPR) en informatieveiligheid - opvolging 
personeelszaken en personeelsreglementering – voorbereiding dossiers 
directie. 
Arbeidsvoorwaarden – 4/5de betrekking, onbepaalde duur, B-niveau 
prestatiebreuk 30,40/38 - maaltijdcheques 8 euro - vergoeding woon-werk
openbaar vervoer, fiets – hospitalisatieverzekering.
Aanwervingsvoorwaarden - bachelor bedrijfsmanagement, 
rechtspraktijk, accountancy – zeer goede kennis Nederlands, zowel 
mondeling als schriftelijk - goed met cijfers en met Excel kunnen werken,
kennis van boekhoudsoftware strekt tot aanbeveling - basiskennis sociale 
wetgeving - resultaatgericht en probleemoplossend vermogen, initiatief in 
functie van verbeteringsprocessen - administratief inzicht, ordelijkheid en 
stiptheid - zelfredzaamheid, discretie en integriteit. 
Kandidatuurstelling – Kandidaturen (motivatiebrief, CV, afschrift 
diploma) ten laatste 4 januari 2021 naar IVEBICA, Inge Cornelis, 
Heuvelstraat 111-117, 2620 Hemiksem of examen@ivebica.be.
Voor meer inlichtingen: 03/288 27 40.
Selectieprocedure - Schriftelijke proef op 12 januari 2021, mondelinge 
proef op 19 januari 2021. Max. de drie best gerangschikte geslaagde 
kandidaten gaan naar assessmentproef op 20 januari 2021. Het advies 
van het assessmentbureau is bindend. 

IVEBICA Hemiksem – Schelle - Niel – Intergemeentelijke Vereniging voor 
Bibliotheekwerking, Cultuur en Academie voor Deeltijds Kunstonderwijs

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 info en inschrijven via 
www.pmclub.be/kalender

WAKEUP CALL - WINTER IS COMING
WORK ENVIRONMENT & WELLBEING IS KEY

PMC-EVENT 26/11/2020 - vanaf 19u - online sessie

We nodigen jou uit samen met je CEO.  Laat je inspireren met concrete tips en 
voorbeelden van hoe je strategische opties kan maken voor je werkomgeving 
van de toekomst.  Het laat je toe Welzijn en Winst samen te brengen.
We nemen je graag mee in de denkpistes rond hoe we gaan werken in een Corona-winter; hoe 
kan je de werkomgevingen aanpassen aan de nieuwe context waar meer ingezet wordt op 
thuiswerk. Via welke slimme ingrepen, gezonde mindsets en sterk leiderschap kunnen we onze 
medewerkers in een ideale setting laten werken. 
En hoe kunnen we ook op die wijze zorgen voor het welzijn van onze medewerkers. Want 
immers gezonde medewerkers – mentaal en fysiek – maken dat een team, de organisatie, de 
service, de ‘business’ goed loopt.
Welke werkomgeving zal men nodig hebben in de toekomst om de samenwerking, hechting, 
het wellbeing en co-creatie te versterke.

26.11

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



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.

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

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

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

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

technieken, regeltechnieken, industrieel onderhoud, elektromechanica, 
industriële elektriciteit,…

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

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

VOLVO CAR GENT ZOEKT TECHNIEKERS
WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

BRAEM INTERNATIONAL SURVEY nv
Landmeetkundig studiebureel. 
www.maatvoerder.be

ASSISTENT-LANDMETER   
De functie: Als assistent gaat u samen met de 
landmeter of maatvoerder, naar bouwprojecten 
en terreinen in de Benelux voor het uitzetten van 
allerlei betonstructuren en diverse landmeetkundige 
opmetingen.

Ons aanbod: Elke dag op en af in onze firmawagen. 
Vast contract. Extra legale voordelen. Opleiding en 
ondersteuning in professionele omgeving. 
BRAEM INTERNATIONAL SURVEY is VCA* en 
ISO9001 gecertificeerd.

Uw profiel: Je werkt graag nauwkeurig en in de 
buitenlucht, handig met gereedschappen. 
Correct zijn en kunnen omgaan met mensen is 
belangrijk. Geen hoogtevrees. Rijbewijs B (auto). 
Technisch geschoold of ervaring. 

Solliciteren: Schriftelijk of email met cv t.a.v. 
Dhr. Yvan Braem Pastorijstraat 40, 9100 Sint-Niklaas. 
Info 03 777 95 39.  

Goesting in nog 
meer jobplezier aan 
de lopende band? 

Goesting in nog 
meer jobplezier aan 
de lopende band? 

www.asap.be/nl/jobs/operator

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?
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Zorgmanager

Bedrijfsinfo: Het GielsBos is voor meer dan 450 mensen met  
een verstandelijke beperking een plek om te wonen en te 
werken. De organisatie is in volle verandering. Zo wordt de zorg 
voor de cliënten voortaan georganiseerd rond drie zorgclusters, 
elk met ongeveer 150 medewerkers. Voor de leiding van een 
zorgcluster zoeken ze een (m/v)

Functie: • Je leidt en coördineert de werking van de zorgclus-
ter. Zo verzeker je een kwaliteitsvolle en cliëntgerichte zorg • Je 
zet actief in op verbetering en vernieuwing en geeft mee vorm 
aan het zorgbeleid van de organisatie • Je voert een performant 
medewerkersbeleid. Je geeft vertrouwen aan je medewerkers, 
borgt de arbeidsvreugde en je stimuleert ondernemerschap 
• Je bouwt goede relaties op met lokale initiatieven en stimuleert 
samenwerking met partners binnen en buiten de organisatie  
• Je maakt deel uit van het managementteam en rapporteert aan 
de Algemeen Directeur.

Profiel: • Je hebt een masterdiploma (bij voorkeur in een sociale,  
pedagogische of paramedische richting) of bent gelijkwaardig door 
ervaring • Je bent een sociale ondernemer. Je durft initiatief te ne-
men en ziet kansen • Je kan verandering begeleiden. Je zet concrete 
en haalbare doelen uit en geeft mensen vertrouwen in de toekomst  
• Je bent een leider die streeft naar authentiek en gedeeld leider-

schap. Je moedigt teams aan om zelforganiserend te werken en 
zorgt voor een context van veiligheid en vertrouwen • Je bent een 
goede projectmanager. Je werkt proactief en planmatig en zorgt 
voor de nodige tussentijdse opvolging en rapportering • Je kan 
problemen benoemen, analyseren en succesvol oplossen • Je hebt 
een verbindende communicatiestijl • Je blijft jezelf ontwikkelen en 
moedigt anderen aan om dit ook te doen • Je gaat gemakkelijk 
om met mensen van verschillende status, leeftijd, nationaliteit, 
kennisniveau, cultuur en/of geaardheid. Je hebt oog voor talent.

Aanbod: • Een managementfunctie met een aanzienlijke strate-
gische component en ruimte om operationele resultaten te boe-
ken • Een voltijdse betrekking en een marktconforme verloning.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer Kim Debo op +32 9 242 53 58 

Meer info en inschrijven via 
www.pmclub.be/kalender

WAKEUP CALL - WINTER IS COMING
WORK ENVIRONMENT & WELLBEING IS KEY

PMC-EVENT 26/11/2020 - vanaf 19u - online sessie

We nodigen jou uit samen met je CEO.  Laat je inspireren met concrete tips en 
voorbeelden van hoe je strategische opties kan maken voor je werkomgeving 
van de toekomst.  Het laat je toe Welzijn en Winst samen te brengen.
We nemen je graag mee in de denkpistes rond hoe we gaan werken in een Corona-winter; hoe 
kan je de werkomgevingen aanpassen aan de nieuwe context waar meer ingezet wordt op 
thuiswerk. Via welke slimme ingrepen, gezonde mindsets en sterk leiderschap kunnen we onze 
medewerkers in een ideale setting laten werken. 
En hoe kunnen we ook op die wijze zorgen voor het welzijn van onze medewerkers. Want 
immers gezonde medewerkers – mentaal en fysiek – maken dat een team, de organisatie, de 
service, de ‘business’ goed loopt.
Welke werkomgeving zal men nodig hebben in de toekomst om de samenwerking, hechting, 
het wellbeing en co-creatie te versterke.

26.11

Polyvalent coördinator financiën / personeelszaken 
onbepaalde duur – 4/5de op B-niveau 

Functieomschrijving - coördinatie van financiële administratie: budget, 
verzekeringen, contracten - opvolging implementatie met betrekking tot 
gegevensverwerking (GDPR) en informatieveiligheid - opvolging 
personeelszaken en personeelsreglementering – voorbereiding dossiers 
directie.  
Arbeidsvoorwaarden – 4/5de betrekking, onbepaalde duur, B-niveau 
prestatiebreuk 30,40/38 - maaltijdcheques 8 euro - vergoeding woon-werk 
openbaar vervoer, fiets – hospitalisatieverzekering. 
Aanwervingsvoorwaarden - bachelor bedrijfsmanagement, 
rechtspraktijk, accountancy – zeer goede kennis Nederlands, zowel 
mondeling als schriftelijk - goed met cijfers en met Excel kunnen werken, 
kennis van boekhoudsoftware strekt tot aanbeveling - basiskennis sociale 
wetgeving - resultaatgericht en probleemoplossend vermogen, initiatief in 
functie van verbeteringsprocessen - administratief inzicht, ordelijkheid en 
stiptheid - zelfredzaamheid, discretie en integriteit.  
Kandidatuurstelling – Kandidaturen (motivatiebrief, CV, afschrift 
diploma) ten laatste 4 januari 2021 naar IVEBICA, Inge Cornelis, 
Heuvelstraat 111-117, 2620 Hemiksem of examen@ivebica.be.  
Voor meer inlichtingen: 03/288 27 40. 
Selectieprocedure - Schriftelijke proef op 12 januari 2021, mondelinge 
proef op 19 januari 2021. Max. de drie best gerangschikte geslaagde 
kandidaten gaan naar assessmentproef op 20 januari 2021. Het advies 
van het assessmentbureau is bindend.  

IVEBICA Hemiksem – Schelle - Niel – Intergemeentelijke Vereniging voor 
Bibliotheekwerking, Cultuur en Academie voor Deeltijds Kunstonderwijs 

“Grexit heeft grotere impact dan Brexit”

Pas recent voelen we ook echt de 
impact van de vergrijzing, benadrukt 
Fons Leroy, arbeidsmarktspecialist 
en ex-topman van de VDAB. Sinds 
2018 tot 2026 verlaat de hele baby- 
boomgeneratie de arbeidsmarkt, 
goed voor 700.000 mensen. “Voor 
alle 100 potentiële uitstromers zijn 
er maar 80 potentiële instromers. 
De druk houdt dus aan”, aldus Leroy. 

“Deze Grexit – of vergrijzing – zal 
meer impact hebben op de arbeids-
markt dan de Brexit.”
De uitdaging bestaat er niet alleen 
in dat jonge nieuwkomers op de 
arbeidsmarkt de vrijgekomen jobs 
invullen, maar ook de nieuwe jobs. 
Onderzoek van Agoria stelt bijvoor-
beeld dat voor elke job, die er door 
automatisering zou verdwijnen, 

er 3,7 bijkomen. “Dat robots hier ons 
werk komen innemen, is een fabel-
tje. België is nu al een van de meest 
gerobotiseerde landen. Het wordt 
een en/en-verhaal”, aldus Leroy. 
Maar om met de automatisering om 
te gaan, zijn nieuwe vaardigheden 
nodig. “De slogan voor de toekomst 
wordt dus niet ‘jobs, jobs, jobs’, maar 
‘skills, skills, skills’.”  (WiVi)

Corona of niet, de druk op de arbeidsmarkt in Vlaanderen zal de komende tien 
jaar blijven aanhouden. En ook robotisering zal net voor meer jobs zorgen.

Fons Leroy, arbeidsmarktspecialist en ex-topman van de VDAB.

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  

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.
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Productieleider
Vloergerichte en motiverende trekker van procesproductie

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

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

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

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

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

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

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



Als Vlaamse, educatieve uitgeverij 
ontwikkelen we leermiddelen die elke 
dag de leerlingen uitdagen om hun 
talenten te ontwikkelen en de wereld 
te ontdekken. Met een mix van digitale 
en papieren media geven we ‘blended 
learning’ vorm. Onderwijs doet ertoe, 
zeker in de nieuwe toekomst die zich 
aandient. Vanuit die missie werken we 
in team elke dag enthousiast aan onze 
innovatieve producten.

Educatief adviseurs basisonderwijs
(1) Regio: Kempen, Zuidrand Antwerpen 
(2) Regio: Limburg, Vlaams-Brabant (Oosten)

Voor de versterking van ons team zoeken we twee 

Wat wij zoeken
Als educatief adviseur ben je verant-
woordelijk voor de promotie en verkoop 
van ons fonds basisonderwijs.
Voor directeurs en leerkrachten in jouw 
regio ben jij het gezicht en aanspreek-
punt van die Keure.
Je informeert hen over nieuwe pro-
ducten in een persoonlijk gesprek, op 
vergaderingen, beurzen, studiedagen, 
evenementen; fysiek en online. 
Ze kunnen op je rekenen bij de imple-
mentatie van een nieuwe methode en je 
blijft hen daarbij ondersteunen.
Je hebt aandacht voor hun waardevolle 
feedback en je geeft die nauwgezet door 
aan de uitgever.
Als lid van ons commercieel team vind je 
het perfecte evenwicht tussen teamplay 
en zelfstandig werk. 

Wat jij bent en kan
Je bent dynamisch en kunt een groep 
(directies, leerkrachten en ouders) 
enthousiasmeren en overtuigen.
Je bent commercieel ingesteld, neemt 
initiatief, zet door, organiseert en plant 
vlot. 
Je bent communicatief: je voelt je zowel 
goed bij de individuele gesprekken als 
bij het spreken in groep. Je brengt een 
boodschap vlot over via telefoon en mail. 
Het administratieve luik van je taak voer 
je nauwgezet en doelgericht uit. 

Je bent je ervan bewust dat dit geen nine-
to-fivejob is. Dit betekent regelmatig 
avondwerk en soms weekendwerk.
Ervaring op de baan is een pluspunt. De 
job als vertegenwoordiger kent voor jou 
geen geheimen meer.
Je bent graag onderweg met de wagen.
Affiniteit met de wereld van onderwijs 
is een voorwaarde maar een grondige 
voorkennis is geen must. Je bent bereid 
hierin te investeren. 

Wat wij bieden
Een uitdagende job met veel variatie en 
een commerciële verantwoordelijkheid 
in een snel evoluerende markt.
Een job in een stabiel, Vlaams familie-
bedrijf dat werkt en denkt vanuit een 
gedragen visie aan een positief verhaal: 
‘Onderwijs doet ertoe.’
Alle ondersteunende faciliteiten die deze 
taak vereisen.
Een marktconform loon met extralegale 
voordelen. 

Geïnteresseerd? Stuur je 
sollicitatie naar:

Die Keure nv, Stephan Vanstechelman, 
hr-directeur
Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge 
of per mail: hr@diekeure.be
www.diekeure.be

Het gemeentebestuur van Arendonk zoekt:

OMGEVINGSAMBTENAAR 
MILIEU niveau A • voltijds • contractueel

FUNCTIE De omgevingsambtenaar milieu coördineert de milieudienst van het 
gemeentebestuur en ontwikkelt een beleidsvisie inzake leefmilieu. Hij is ambtelijk 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk milieubeleid. Hij begeleidt 
en bereidt milieudossiers voor en oefent toezicht uit op de naleving van de milieu- 
wetgeving. Hij levert een vlotte en correcte dienstverlening aan burgers en professio-
nelen op het vlak van milieu.
VEREISTEN Je hebt een masterdiploma in een milieugerelateerde richting of een 
algemeen masterdiploma met bijkomende opleidingen en aangetoonde verworven 
kennis (beroepservaring) over dit thema. Je bent in het bezit van een bekwaam- 
heidsbewijs om aangesteld te kunnen worden als gemeentelijke toezichthouder, 
of je behaalt dit bewijs binnen een termijn van 3 jaar na indiensttreding.
WAT BIEDEN WIJ? De bruto maandelijkse aanvangswedde bedraagt aan de huidige 
index minimum 3 107 euro. Je hebt recht op maaltijdcheques, een gratis hospitalisatie-
verzekering en een fietsvergoeding. Er wordt een werfreserve van 3 jaar aangelegd.

SOLLICITEREN? Je kan de infobrochure downloaden van de website www.arendonk.be of 
verkrijgen bij de personeelsdienst: 014 40 90 64 of mieke.iemants@arendonk.be. 
Je kandidatuur (inclusief motivatiebrief, cv en diploma’s) moet uiterlijk op 11 december 2020 
aangetekend verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen, Vrijheid 29, 
2370 Arendonk (poststempel geldt als bewijs), of afgegeven worden op de personeelsdienst 
tegen ontvangstbewijs.

WINVEST Holding nv
Gezocht: hulpvaardig en verzorgd housetalent 

met oog voor detail 

Huispersoneel (m/v)
Blinkt u uit in schoonmaken? Ontzorgt u graag anderen? Heeft u 

een uitzonderlijk oog voor detail?

Ondernemend koppel zoekt een voltijds huishoud(er)(ster) die altijd excellent 
werk levert voor eenzelfde gezin, die zich engageert voor een piekfijne woonst 
en discretie hoog in het vaandel draagt.

Herkent u zichzelf in volgende omschrijving?
• U bent discreet 
• U straalt vertrouwen uit en heeft een keurig voorkomen
• U bent ordelijk 
• U spreekt Nederlands en/of Engels
•  U heeft ervaring als housemaid of de ambitie om housemaid te worden
• U kookt gezond

Uw toekomstig takenpakket bestaat uit:
• Wassen en strijken
• Lakens verschonen en bedden opmaken
• Opruimen, stofzuigen, afstoffen en dweilen
• Voorraad controleren en aanvullen, boodschappen doen
• Kleine en grote maaltijden bereiden (ontbijt, lunch, diner)
• Onderhoud buitenverblijf (in samenwerking met klusjesman)

U krijgt:
• Een marktconform loon

Bezorg ons uw CV en motivatiebrief via beheer@winvest-holding.com en 
licht ons toe waarom u de geknipte persoon bent voor deze gevarieerde 
schoonmaakjob in Antwerpen.

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)

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.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.

Hoeveel bedraagt de vergoeding voor thuiswerk?
De gemiddelde vergoeding die een bedrijf betaalt voor de onkosten van thuiswerk bedraagt 76 euro per maand per werknemer. 
Al betaalt maar een (heel) kleine minderheid van de werkgevers zo’n vergoeding ook echt.

Uit recente cijfers van HR-dienst-
verlener Securex blijkt dat tus-
sen maart en september van dit 
jaar slechts 1,6 procent van de 
Belgische werkgevers één of 
meerdere keren een thuiswerk-
vergoeding betaalde aan hun 
werknemers. 
Die vergoeding, van dus 76 euro 
gemiddeld per maand, compen-
seert bureaukosten, kosten voor 
kantoorbenodigdheden en nuts-
voorzieningen in de privéwoning 
van de thuiswerker. Sinds maart 
van dit jaar is overigens zo’n 
thuiswerkvergoeding belasting-
vrij, met een bedrag van maxi-
maal 129,48 euro per maand.

LAPTOP
Opvallend is dat intussen al 
10 procent van de werkgevers 
thuiswerk wel registreert, maar 

daarom betalen ze hun werkne-
mers dus nog geen thuiswerk-
vergoeding. Vaak registreren ze  

thuiswerkdagen om kosten te 
besparen: voor die dagen kun-
nen ze namelijk de vergoeding 

voor woon-werkverkeer schrap-
pen.
Let wel, een deel van deze werk-
gevers betaalt al een andere 
vergoeding die thuiswerkkosten 
dekt, zoals een forfaitaire on-
kostenvergoeding. Of ze stellen 
materiaal ter beschikking zoals 
een laptop en headset. Door dit 
alles is een thuiswerkvergoe-
ding minder of niet aan de orde. 
“Sommige werkgevers gingen 
er tot de tweede golf ook van 
uit dat de coronastorm wel 
zou gaan liggen, en hanteren 
nog altijd hun klassieke on-
kostenbeleid”, weet Iris Tolpe, 
partner bij Securex Consult. 
“In de gedachte dat hun me-
dewerkers binnenkort terug 
naar kantoor zouden kunnen.” 

William Visterin

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  

Virtuele Jobbeurzen
Ontmoet tientallen rekruterende bedrijven in jouw regio van thuis uit.

Check onze beurskalender! 

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.

Hoeveel bedraagt de vergoeding voor thuiswerk?
De gemiddelde vergoeding die een bedrijf betaalt voor de onkosten van thuiswerk bedraagt 76 euro per maand per werknemer. 
Al betaalt maar een (heel) kleine minderheid van de werkgevers zo’n vergoeding ook echt.

Uit recente cijfers van HR-dienst-
verlener Securex blijkt dat tus-
sen maart en september van dit 
jaar slechts 1,6 procent van de 
Belgische werkgevers één of 
meerdere keren een thuiswerk-
vergoeding betaalde aan hun 
werknemers. 
Die vergoeding, van dus 76 euro 
gemiddeld per maand, compen-
seert bureaukosten, kosten voor 
kantoorbenodigdheden en nuts-
voorzieningen in de privéwoning 
van de thuiswerker. Sinds maart 
van dit jaar is overigens zo’n 
thuiswerkvergoeding belasting-
vrij, met een bedrag van maxi-
maal 129,48 euro per maand.

LAPTOP
Opvallend is dat intussen al 
10 procent van de werkgevers 
thuiswerk wel registreert, maar 

daarom betalen ze hun werkne-
mers dus nog geen thuiswerk-
vergoeding. Vaak registreren ze  

thuiswerkdagen om kosten te 
besparen: voor die dagen kun-
nen ze namelijk de vergoeding 

voor woon-werkverkeer schrap-
pen.
Let wel, een deel van deze werk-
gevers betaalt al een andere 
vergoeding die thuiswerkkosten 
dekt, zoals een forfaitaire on-
kostenvergoeding. Of ze stellen 
materiaal ter beschikking zoals 
een laptop en headset. Door dit 
alles is een thuiswerkvergoe-
ding minder of niet aan de orde. 
“Sommige werkgevers gingen 
er tot de tweede golf ook van 
uit dat de coronastorm wel 
zou gaan liggen, en hanteren 
nog altijd hun klassieke on-
kostenbeleid”, weet Iris Tolpe, 
partner bij Securex Consult. 
“In de gedachte dat hun me-
dewerkers binnenkort terug 
naar kantoor zouden kunnen.” 

William Visterin

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  



Woonzorgcentrum De Overbron vzw
Oorlogskruisenlaan 202,  1120 Neder-Over-Heembeek
(grens met Grimbergen, Vilvoorde en Machelen)

www.deoverbron.be, telefoon 02/266.12.12           
Graag mailen naar info@deoverbron.be

Woon-leef-zorgcentrum De Overbron vzw werft aan:

1 Hoofdverpleegkundige 
(voor dagdienst) Voltijds

2 extra Verpleegkundigen  
(dag of nacht) Voltijds of deeltijds 

Dag verpleegkundige! 

Is kwalitatieve zorg, in dialoog  
met de bewoner, jouw drijfveer?  
Wil je je goed voelen in een klein,  
veilig en warm woonzorgcentrum?  
Ben jij die Nederlandstalige 
verpleegkundige met een warm hart 
voor ouderen? 
Lees dan zeker verder want…

Wat bieden we?
Vlaamse erkenning, Nederlandstalig en sociaal
Sterke samenwerking met lokaal verenigingsleven en scholen
Gratis middagmaal en hospitalisatieverzekering
Naast feestdagen, 20 wettelijke verlofdagen + 5 extra verlofdagen,  
en uiteraard de ADV-dagen
WZC waar bewoners centraal staan en personeel zich thuis voelt
Culturele optredens en leuke daguitstappen
Grote tuin met veel buitenactiviteiten, rustige wijk

Wil jij ook:
een leuke en ruime personeelsploeg die samen de handen in elkaar slaat?
tijd om met onze bewoners te lachen, spelen, praten en leven?
Aarzel dan niet en neem contact met ons op.
We zullen je met open armen ontvangen en begeleiden.
Meer info vind je ook op www.jobat.be

Als Vlaamse, educatieve uitgeverij 
ontwikkelen we leermiddelen die elke 
dag de leerlingen uitdagen om hun 
talenten te ontwikkelen en de wereld 
te ontdekken. Met een mix van digitale 
en papieren media geven we ‘blended 
learning’ vorm. Onderwijs doet ertoe, 
zeker in de nieuwe toekomst die zich 
aandient. Vanuit die missie werken we 
in team elke dag enthousiast aan onze 
innovatieve producten.

Educatief adviseurs basisonderwijs
(1) Regio: Kempen, Zuidrand Antwerpen 
(2) Regio: Limburg, Vlaams-Brabant (Oosten)

Voor de versterking van ons team zoeken we twee 

Wat wij zoeken
Als educatief adviseur ben je verant-
woordelijk voor de promotie en verkoop 
van ons fonds basisonderwijs.
Voor directeurs en leerkrachten in jouw 
regio ben jij het gezicht en aanspreek-
punt van die Keure.
Je informeert hen over nieuwe pro-
ducten in een persoonlijk gesprek, op 
vergaderingen, beurzen, studiedagen, 
evenementen; fysiek en online. 
Ze kunnen op je rekenen bij de imple-
mentatie van een nieuwe methode en je 
blijft hen daarbij ondersteunen.
Je hebt aandacht voor hun waardevolle 
feedback en je geeft die nauwgezet door 
aan de uitgever.
Als lid van ons commercieel team vind je 
het perfecte evenwicht tussen teamplay 
en zelfstandig werk. 

Wat jij bent en kan
Je bent dynamisch en kunt een groep 
(directies, leerkrachten en ouders) 
enthousiasmeren en overtuigen.
Je bent commercieel ingesteld, neemt 
initiatief, zet door, organiseert en plant 
vlot. 
Je bent communicatief: je voelt je zowel 
goed bij de individuele gesprekken als 
bij het spreken in groep. Je brengt een 
boodschap vlot over via telefoon en mail. 
Het administratieve luik van je taak voer 
je nauwgezet en doelgericht uit. 

Je bent je ervan bewust dat dit geen nine-
to-fivejob is. Dit betekent regelmatig 
avondwerk en soms weekendwerk.
Ervaring op de baan is een pluspunt. De 
job als vertegenwoordiger kent voor jou 
geen geheimen meer.
Je bent graag onderweg met de wagen.
Affiniteit met de wereld van onderwijs 
is een voorwaarde maar een grondige 
voorkennis is geen must. Je bent bereid 
hierin te investeren. 

Wat wij bieden
Een uitdagende job met veel variatie en 
een commerciële verantwoordelijkheid 
in een snel evoluerende markt.
Een job in een stabiel, Vlaams familie-
bedrijf dat werkt en denkt vanuit een 
gedragen visie aan een positief verhaal: 
‘Onderwijs doet ertoe.’
Alle ondersteunende faciliteiten die deze 
taak vereisen.
Een marktconform loon met extralegale 
voordelen. 

Geïnteresseerd? Stuur je 
sollicitatie naar:

Die Keure nv, Stephan Vanstechelman, 
hr-directeur
Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge 
of per mail: hr@diekeure.be
www.diekeure.be

  
“Grexit heeft grotere impact dan Brexit”
Corona of niet, de druk op de arbeidsmarkt in Vlaanderen 
zal de komende tien jaar blijven aanhouden. En ook 
robotisering zal net voor meer jobs zorgen.

Pas recent voelen we ook echt de im-
pact van de vergrijzing, benadrukt 
Fons Leroy, arbeidsmarktspecialist en 
ex-topman van de VDAB. Sinds 2018 
tot 2026 verlaat de hele babyboom-
generatie de arbeidsmarkt, 
goed voor 700.000 men-
sen. “Voor alle 100 
potentiële uitstromers 
zijn er maar 80 po-
tentiële instromers. 
De druk houdt dus 
aan”, aldus Leroy. 
“Deze Grexit – of 
vergrijzing – zal 
meer impact hebben 
op de arbeidsmarkt 
dan de Brexit.”
De uitdaging bestaat er 
niet alleen in dat 
j o n g e 

nieuwkomers op de arbeidsmarkt de 
vrijgekomen jobs invullen, maar ook 
de nieuwe jobs. Onderzoek van Agoria 
stelt bijvoorbeeld dat voor elke job, die 
er door automatisering zou verdwijnen, 

er 3,7 bijkomen. “Dat robots hier ons 
werk komen innemen, is een 

fabeltje. België is nu al een 
van de meest gerobotiseer-
de landen. Het wordt een 

en/en-verhaal”, aldus 
Leroy. Maar om met 
de automatisering om 
te gaan, zijn nieuwe 

vaardigheden nodig. “De 
slogan voor de toekomst 

wordt dus niet ‘jobs, jobs, 
jobs’, maar ‘skills, skills, 

skills’.”  (WiVi)

Fons Leroy, arbeidsmarktspecialist en ex-topman van de VDAB.

AFDELINGSHOOFD
FINANCIËLE ZAKEN

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

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

Interesse? Solliciteer voor 22 november 2020 
via www.jobsolutions.be/register/6616 of 
per e-mail naar vacature@zaventem.be.

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

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

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



De sociale huisvestingsmaatschappij Sociaal Wonen arro Leuven bouwt, verkoopt,  
verhuurt en beheert sociale woningen en verstrekt sociale leningen.
Een personeelsteam van 12 medewerkers werkt samen om de sociale missie van de 
organisatie op een professionele en toekomstgerichte manier uit te bouwen.

Wat ga je doen?
Als woongids maak je onze klanten, voornamelijk kandi-
daat-huurders, wegwijs in het brede aanbod van SWaL. 
Je bent verantwoordelijk voor het onthaal (balie/telefo-
nisch/mail) en het inschrijven van kandidaten. Daarnaast 
zorg je voor de opvolging van alle kandidatendossiers. 
Het optimaliseren van het gegevensbeheer & de interne 
informatiedoorstroming naar klanten en andere partners 
schrikt je niet af. Het toewijzingsproces van de woningen 
behoort eveneens tot je takenpakket.

Wie ben je?
Je bent een echte ‘kantoormus’ en administratief dossier-
werk vind je top. Klantvriendelijkheid is je tweede natuur 
en een vlotte communicatie behoort dus tot je talenten.

Wat ga je doen?
Als gebouwcoach (gebouwbeheerder) begeleid je nieuwe en ver-
trekkende huurders zowel op administratief (plaatsbeschrijvingen en 
bezoekmomenten te verhuren woningen) als technisch vlak (herstel-
lingen). Hiervoor werk je samen met een wooncoach die instaat voor 
de sociale begeleiding van de huurder. Je bent verantwoordelijk voor 
het onderhoud (herstellingen) en de renovaties van het huurpatri-
monium. De opmaak van de onderhouds- en renovatieplanning en 
het zoeken en aansturen van externe aannemers (via offerte-aan-
vraag of raamcontracten) is datgene waar je naar op zoek bent.

Wie ben je?
Je bent een ‘technische duizendpoot’. Je hebt niet enkel interesse 
in de technische kant van de woning, maar ook in het contact met 
de bewoner die je verder helpt.

PROFIEL
• kandidaten zijn in bezit van een bachelor-
diploma of gelijkwaardig door ervaring • 
gebouwcoach is in bezit van eigen wagen
AANBOD
• boeiende en uitdagende functie (werk-
regime bespreekbaar) met veel verant-
woordelijkheid en ruimte voor initiatief • 
bediendecontract van onbepaalde duur • 
attractieve verloning volgens het barema 

van de Vlaamse Overheid – graad B111 en 
relevante beroepservaring, aangevuld met 
extralegale voordelen zoals hospitalisatie-
verzekering, groepsverzekering, maaltijd-
cheques en mogelijkheid tot elektrische 
bedrijfsfiets •
INTERESSE ?
• stuur je CV en sollicitatiebrief uiterlijk 
22/11/2020 naar Sociaal Wonen arro 
Leuven, tav Lym De Brouwer, Wijgmaal-

sesteenweg 18, 3020 Herent of mail naar 
organisatie@swleuven.be • voor meer info 
over SWaL kan je surfen naar www.swleu-
ven.be • voor meer info over de jobinhoud 
en aanwervingsprocedure kan je contact 
opnemen met Lym De Brouwer, organisa-
tie@swleuven.be, 016/31.62.00 • indien je 
kandidatuur weerhouden wordt, nodigen 
we je uit voor een sollicitatiegesprek in de 
loop van november 2020 •

2 WOONGIDSEN 1 GEBOUWCOACH
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)

Meer info en inschrijven via 
www.pmclub.be/kalender

WAKEUP CALL - WINTER IS COMING
WORK ENVIRONMENT & WELLBEING IS KEY

PMC-EVENT 26/11/2020 - vanaf 19u - online sessie

We nodigen jou uit samen met je CEO.  Laat je inspireren met concrete tips en 
voorbeelden van hoe je strategische opties kan maken voor je werkomgeving 
van de toekomst.  Het laat je toe Welzijn en Winst samen te brengen.
We nemen je graag mee in de denkpistes rond hoe we gaan werken in een Corona-winter; hoe 
kan je de werkomgevingen aanpassen aan de nieuwe context waar meer ingezet wordt op 
thuiswerk. Via welke slimme ingrepen, gezonde mindsets en sterk leiderschap kunnen we onze 
medewerkers in een ideale setting laten werken. 
En hoe kunnen we ook op die wijze zorgen voor het welzijn van onze medewerkers. Want 
immers gezonde medewerkers – mentaal en fysiek – maken dat een team, de organisatie, de 
service, de ‘business’ goed loopt.
Welke werkomgeving zal men nodig hebben in de toekomst om de samenwerking, hechting, 
het wellbeing en co-creatie te versterke.

26.11

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

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

administratie-onthaal

CHECK:

Zin in een
TOPJOB IN 
ADMINISTRATIE? 

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
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Productieleider
Vloergerichte en motiverende trekker van procesproductie

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

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

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

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

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

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

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



Roeselare is een stad van en voor alle mensen. Als medewerker van het 
Stedelijk Onderwijs Roeselare wil jij die mensen graag centraal zetten. Je 
bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met de collega’s elke 
dag bouwen aan een beter en sterker stedelijk onderwijs. Wij waarderen 
de competenties van iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of 
arbeidshandicap. Diversiteit is een kracht.

WORD COLLEGA #VANRSL

Selectie i.s.m.

Meer info en andere vacatures: 
www.roeselare.be

Het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare zoekt een teamleider met 
een talent om medewerkers te motiveren en te inspireren.

En nog ander talent

Directeur 
Stedelijke Basisschool De Vlieger 

(inschrijven uiterlijk op 3 december 2020)

Stafmedewerker
(inschrijven uiterlijk op 25 november 2020)

Mivalti ondersteunt en 
begeleidt volwassen 
personen met een 

(verstandelijke) 
beperking in de regio 

Tielt en zoekt een:

COÖRDINATOR FACILITAIRE DIENSTEN

PERSONEELS- EN HR-VERANTWOORDELIJKE 

• coördinatie en opvolging technische, logistieke en ICT-dienst
• samenwerking met de clustercoaches/teamleiders binnen- en buiten-

onderhoud
• opvolging infrastructuur, bouwprojecten en veiligheidsdienst
• actief lid van het managementteam

Profi el: master/bachelor met technische of humane specifi catie, min. 5 jaar 
technische en leidinggevende ervaring, netwerking, samenwerking, coaching, 
analytisch handelen kenmerken je vaardigheden.

• uitwerken, implementeren en beheren van het personeels-, VTO- en
HR-beleid

• organiseren en opvolgen van het onthaal, de personeels- en 
vrijwilligersdienst

• (pro)actieve bijdrage aan het sociaal overleg met verbindende rol tussen 
de diverse partners

• actief lid van het management

Profi el: master/bachelor in management (HR), min. 5 jaar ervaring in 
personeelsmanagement of –beleid, ondernemend, communicatief, standvastig 
en een samenwerker, een manager pur sang.

Lijkt deze functie jou op het lijf geschreven en wil je meer weten? Vraag dan 
het uitgebreid functieprofi el aan op info@mivalti.be.

Solliciteren kan tot 30/11/2020, uitsluitend per mail aan info@mivalti.be met 
vermelding van de functie.

voltijds

voltijds

www.mivalti.be 

BEDRIJFSLEIDER
zelfstandig ondernemer • industriële elektriciteit (ref. 125301)

De uitdaging: Tijdens een introductiejaar zal je kennismaken met alle aspecten van de 
bedrijfsleiding (13 wkn) om vervolgens stelselmatig de eindverantwoordelijkheid over 
te nemen. Je zal in team alle activiteiten leiden en alle lopende projecten superviseren.  
Tevens behoren de offerte-opmaak en het commercieel relatiebeheer tot je opdracht.  
Kortom, je wordt een zelfstandig ondernemer die de toekomst van het bedrijf in goede 
banen zal leiden.

Profi el: • ondernemend ingenieur of bachelor met de ambitie om zelf een bedrijf te 
runnen • relevante ervaring als projectleider in industriële elektriciteit • vertrouwd met 
de West-Vlaamse bedrijfswereld en de KMO-spirit • innovatief entrepreneur met visie op 
de toekomst.

Aanbod: • de uitdaging om een bloeiende KMO met potentieel verder uit te bouwen
 •  de kans om een stapsgewijs bedrijfseigenaar te worden • een vakkundig team 

• professionele ondersteuning door de overlaters • een nichebedrijf met een sterke 
knowhow en talrijke referenties • samenwerking via managementvennootschap 

(modaliteiten te bespreken).

Onze opdrachtgever is een solide KMO gevestigd in regio ROESELARE en gespecia-
liseerd in industriële en residentiële elektriciteit (bekabeling, hoogspanningscabines, 
laagspanningsborden, power, … ). In het kader van de opvolging wegens pensionering 
wordt uitgekeken naar een (m/v)

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

Scan en solliciteer meteen!

WORD JIJ 
DEEL VAN 

#TEAMSINTJAN?
Scan en solliciteer meteen!

WORD JIJ 
DEEL VAN 

#TEAMSINTJAN?

Ontdek
onze vacatures
Dag en nacht voor het leven

Interesse? Neem dan zeker eens een kijkje op

jobs.azsintjan.be

 Hoofdverpleegkundige operatiekwartier
(BV5) campus Sint-Jan

 Adjunct-hoofdverpleegkundige
operatiekwartier (BV4) campus Sint-Jan

 Adjunct-hoofdverpleegkundige
materiaalbeheer (BV4) campus Sint-Jan

 Adjunct-hoofdverpleegkundige planning
en organisatie (BV4) campus Sint-Jan

 Verpleegkundige operatiekwartier
(BV1-BV2-BV3 of C3-C4) campus Sint-Jan

 Verpleegkundige operatiekwartier
(BV1-BV2-BV3) campus Henri Serruys

 Verpleegkundige spoedgevallen
(BV1-BV2-BV3) campus Sint-Jan

 Diverse verpleegkundige profi elen
(BV1-BV2-BV3 of C3-C4) alle campussen De snelste weg naar

een job in de publieke
of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



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
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Productieleider
Vloergerichte en motiverende trekker van procesproductie

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

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

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

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

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

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

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

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

Da meent ge nie! 
Ne whatsapp groep 
van ’t werk!

In elk van ons zit een Ludo. Dat gefrustreerde stemmetje 

dat knaagt aan je werkgeluk. Hoor je hem tegenwoordig 

net iets te vaak? Kijk dan eens op jobat.be. Daar vind 

je vacatures voor een job die écht bij je past of tips en 

inspiratie om weer vrolijk te worden van je huidige job.



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)

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)

• 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.

Zowel het OCMW als het gemeente-
bestuur van Nieuwerkerken 
is op zoek naar:

TECHNISCH ASSISTENT POETSDIENST 
(m/v), deeltijds (19/38), contractueel, niveau D1-D3

Als enthousiaste poetshulp sta je mee in voor het onderhoud van het lokaal dienstencentrum 
of de gemeentelijke gebouwen. Je kan zelfstandig werken, hebt zin voor orde en netheid en bent flexibel 
ingesteld. 
bruto jaarsalaris (huidige index): 23.155,3 euro (0 jaar anciënniteit) 
aanleg werfreserve (geldig voor 3 jaar)

Wij bieden:
Gunstige werk- en verlofregeling, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, 
tweede pensioenpijler.

Volledige functiebeschrijving en bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij de personeelsdienst,  
tel. 011/48 03 67 of via volgend e-mailadres: personeelsdienst@nieuwerkerken.be.
Kandidaturen met curriculum vitae moeten uiterlijk vrijdag 27/11/2020 worden ingediend 
(per aangetekende brief of door afgifte ervan tegen ontvangstbewijs). 

Solliciteert u voor de gemeente, dan graag verzenden t.a.v. het College van Burgemeester 
en Schepenen, Kerkstraat 113, 3850 Nieuwerkerken.
Solliciteert u voor het OCMW, dan graag verzenden t.a.v. het Vast Bureau, Kerkstraat 113, 
3850 Nieuwerkerken.

Indien u wenst te solliciteren voor de vacature bij het gemeentebestuur EN voor de vacature 
bij het OCMW dient u ons twee sollicitatiebrieven te bezorgen!

professionele bachelor (PBA) + een bewijs van pedagogische 
bekwaamheid (BPB);

- Als laatste geen evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” 
hebben verkregen. Indien het personeelslid niet werd geevalueerd, 
wordt aan deze voorwaarde geacht voldaan te zijn;

- Voldoet aan de algemene wervingsvoorwaarden van arikel 19 van 
het discreet rechtspositie van 27 maart 1991;

- De betrekking in hoofdambt uitoefenen op het moment van vaste 
benoeming;

- Beantwoorden aan het vereiste profiel van directeur
- Slagen in een selectieproef. De selectieproef bestaat uit 

een schriftelijk gedeelte, een mondeling gedeelte en een 
psychologische proef.

Om als geslaagd te worden beschouwd, moet voor elk 
examengedeelte 60% van de puten worden behaald. Indien een 
examengedeelte meer dan één proef omvat, moet men minstens 
50% van de punten behalen op elk van die proeven.
- Een attest van een cursus voor kandidaat-directeurs of beginnende 

directeurs of gevorderden bij OVSG (AVSG) kunnen voorleggen, 
uiterlijk op de vooravond van de vaste benoeming;

- Een rijbewijs B hebben en beschikken over een eigen wagen.

De aanstelling gebeurt op proef. Na het einde van het tweede 
volledige schooljaar wordt de directeur na een positieve 

Directeur basisonderwijs
vacant ambt - voltijds + wervingsreserve 2j
Voor de gemeentelijke basisschool Mal zoeken we een directeur 
basisonderwijs

jouw uitdaging
Efficiënt en doelgericht leiding nemen in de onderwijsinstelling; 
instaan voor de optimale werking ervan met het oog op het 
behalen van de doelstellingen conform het pedagogisch project, 
de leerplannen, het schoolwerkplan, het schoolreglement; 
voorbereiden, adviseren en uitvoeren van het gemeentelijk 
onderwijsbeleid voor wat betreft het basisonderwijs; 
uitvoering geven aan de reglementaire bepalingen opgelegd 
aan de onderwijsinstelling; de kwaliteit bewaken binnen de 
onderwijsinstelling; het beleidsvoerend vermogen van de 
onderwijsinstelling verhogen; een optimale communicatie bewaken 
en constructief samenwerken met de ouders, het stadsbestuur, 
de andere directies van het gemeentelijk onderwijs en andere 
opvoedingsverantwoordelijken.

jouw profiel
- Minimum 10 jaar dienstancienniteit in het onderwijs in één van 

de wervings-, selectie- of bevorderingsambten;
- Houder zijn van een bekwaamheidsbewijs van ten minste 

Wij zijn Tongeren en zoeken een

evaluatie in vast dienstverband benoemd op 1 september van het 
daaropvolgende schooljaar.

ons aanbod
- voltijdse betrekking met het oog op een vaste benoeming 

(proefperiode van 2 volledige schooljaren)
- verloningsbarema: Een wedde volgens de geldende barema’s 

(schaal 828)

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

interesse?
Kandidaturen uiterlijk op 13 december 2020 indienen, vergezeld 
van het sollicitatieformulier, een sollicitatiebrief, een uitgebreid cv 
met foto, een kopie van het vereiste bekwaamheidsbewijs, bewijs 
van ancienniteit, rijbewijs en stamboeknummer:
- bij het college van burgemeester en schepenen, Maastrichterstraat 

10 te Tongeren
- afgeven bij de personeelsdienst, Maastrichterstraat 10 te Tongeren
- per e-mail naar: personeelsdienst@stadtongeren.be

Het sollicitatieformulier, de functiebeschrijving, de formele 
voorwaarden kun je downloaden via www.tongeren.be/vacatures

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)



INTERNATIONAAL VERANTWOORDELIJKE 
PLANNING & OPERATIONS 
Geboren organisator met goede people skills en internationale mindset
De uitdaging: • Operationele leiding van 7 businessunits in Europa. Dienstverlening en kwaliteit aan de klanten 
waarborgen • Organisatie, planning en coördinatie van de medewerkers over businessunits heen, op een efficiënte 
en effectieve manier • Operationele processen optimaliseren in functie van de strategie, doelstellingen, KPI’s en SLA’s 
met klanten • Streven naar optimale kostenefficiëntie en -effectiviteit. Ondersteuning geven op vlak van budgetten 
en P&L • Ambitieuze resultaten bereiken en de competenties van de medewerkers verbeteren door coaching, 
ondersteuning en begeleiding • Lid van het managementteam • Rechterhand van de CEO 

De perfecte match: • Leidinggevende ervaring is een must, bij voorkeur binnen een fast-paced serviceomgeving  
• Sterke planner, organisator en coördinator • Cijfermatig en analytisch sterk • Talenknobbel: onberispelijk Engels, 
hoe meer andere talen, hoe liever • Kritisch naar bestaande procedures en hands-on ingesteld

Het aanbod: • Een uitdagende, verantwoordelijke functie in een groeiend, internationaal bedrijf waar een open 
communicatie gehanteerd wordt • De kans om het verschil te maken, zowel op vlak van operaties als voor het team  
• Mogelijkheid om veel te reizen binnen Europa • Interessant, marktconform salarispakket met extralegale voordelen

MEDEWERKER BOEKHOUDING 
(Parttime of fulltime)
De uitdaging: • Uitvoeren van de boekhouding en andere financieel-administratieve taken • Aanleveren van 
de nodige gegevens aan diverse overheidsinstanties, externe accountants en revisoren • Ondersteuning in 
de maandelijkse en jaarlijkse afsluitmomenten • Fiscale verrichtingen en btw-aangiftes van de verschillende 
vennootschappen • Back-up voor de HR-administratie en voor het inboeken van inkoopfacturen en 
bankverrichtingen • Jezelf continu op de hoogte houden van interessante nieuwe ontwikkelingen binnen je 
vakgebied 

De perfecte match: • Bachelordiploma accountancy-fiscaliteit, of gelijkwaardig door ervaring • Gefascineerd 
door cijfers, balansen, btw en fiscale wetgeving • Nauwgezet, betrouwbaar en grondig • Een doener, flexibel en 
stressbestendig • Analytisch sterk, een kritische geest en probleemoplossend denkvermogen • Assertief en in staat 
zelfstandig te werken 

Het aanbod: • Een stabiele, leerrijke functie binnen een groeiend, internationaal bedrijf waar een open communicatie 
gehanteerd wordt • Interessant, marktconform salarispakket met extralegale voordelen • Een goede work life 
balance: mogelijkheid om parttime te werken (3/5e of 4/5e)

De kennismaking
EBTS “European Breakdown Tire and Technical 
Services” is een Europees assistentieplatform gericht 
op pechverhelping. Hun 24/7 servicecenter regelt 
depannages over heel Europa voor verschillende 
klanten (transportbedrijven, bandenspecialisten, 
constructeurs, …). Het werd opgericht in 1994 en is 
gevestigd in Kiewit, Hasselt. De hoofdzetel wordt 
bijgestaan vanuit filialen in Spanje, Frankrijk, Polen, 
Duitsland, Moldavië en Noord-Macedonië.  
Om hun groeiend en internationaal actief bedrijf nog 
succesvoller te maken, zijn wij voor hen op zoek naar:

 www.ebts.eu

Meer info? Contacteer Cleo Steegmans 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

Functiebeschrijving:
• Je bent verantwoordelijk voor de afhandeling van omgevingsdossiers binnen de wette-

lijke termijnen zoals omgevingsaanvragen, verkavelingsaanvragen, …
• Je staat in voor deskundig advies vanuit stedenbouwkundig oogpunt met betrekking 

tot bovenvermelde dossiers aan de omgevingsambtenaar, je collega’s, het college van 
burgemeester en schepenen, architecten en de burger.

• Je rapporteert over de door jouw ondernomen stappen om de besluitvorming bij dos-
siers te onderbouwen en coördineert het correct bijhouden van verslagen, vooroverleg, 
registers, … 

• Je onderhoudt contacten met externe instanties die relevant zijn voor je werkterrein.

Aanwervingsvoorwaarden:
Je bent in het bezit van een functiegericht bachelordiploma of een algemeen bachelor-
diploma met voorkeur 4 jaar relevante ervaring of een graduaatdiploma in een bouwkun-
dige richting.
Je hebt een bachelordiploma in een richting waarvan je studieprogramma aanknopings-
punten had met: 
• reglementering inzake ruimtelijke ordening
• ruimtelijk inzicht
• visueel voorstellingsvermogen en zicht op de aansluiting tussen de ruimte en de on-

derscheiden maatschappelijke functies of je hebt aantoonbare relevante ervaring voor 
deze functie

of je hebt een affiniteit met de materie omtrent de omgevingsvergunning,
of je hebt een diploma graduaat bouwkunde. 

Aanbod en voordelen:
Naast het loon geniet je ook nog van extra legale voordelen zoals maaltijdcheques, 
groepsverzekering, fietsvergoeding, … . Het voltijds bruto maandloon bedraagt minimum 
2.509,94 euro en maximum 4.229,17 euro.

DESKUNDIGE OMGEVING
Met aanleg van een wervingsreserve - Contractueel, B-niveau (B1-B3), voltijds

Stad Maaseik werft aan:

Solliciteren:
Stuur uiterlijk op 23/11/2020 je kandidaatstelling naar het college van burgemees-
ter en schepenen, administratief centrum Maaseik, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik of 
via e-mail naar sollicitaties@maaseik.be. Je mag je kandidaatstelling ook afgeven te-
gen ontvangstbewijs bij de snelbalie in het administratief centrum. Een geldige kan-
didaatstelling bestaat uit: motivatiebrief, cv, kopie van je diploma en een uittreksel 
uit het strafregister model 1. Sollicitaties na 23/11/2020 en onvolledige sollicitaties 
worden niet aanvaard. Voor meer informatie over deze functie kan je bellen naar de 
dienst P&O op het nummer 089 560 560.

  

www.maaseik.be Als Vlaamse, educatieve uitgeverij 
ontwikkelen we leermiddelen die elke 
dag de leerlingen uitdagen om hun 
talenten te ontwikkelen en de wereld 
te ontdekken. Met een mix van digitale 
en papieren media geven we ‘blended 
learning’ vorm. Onderwijs doet ertoe, 
zeker in de nieuwe toekomst die zich 
aandient. Vanuit die missie werken we 
in team elke dag enthousiast aan onze 
innovatieve producten.

Educatief adviseurs basisonderwijs
(1) Regio: Kempen, Zuidrand Antwerpen 
(2) Regio: Limburg, Vlaams-Brabant (Oosten)

Voor de versterking van ons team zoeken we twee 

Wat wij zoeken
Als educatief adviseur ben je verant-
woordelijk voor de promotie en verkoop 
van ons fonds basisonderwijs.
Voor directeurs en leerkrachten in jouw 
regio ben jij het gezicht en aanspreek-
punt van die Keure.
Je informeert hen over nieuwe pro-
ducten in een persoonlijk gesprek, op 
vergaderingen, beurzen, studiedagen, 
evenementen; fysiek en online. 
Ze kunnen op je rekenen bij de imple-
mentatie van een nieuwe methode en je 
blijft hen daarbij ondersteunen.
Je hebt aandacht voor hun waardevolle 
feedback en je geeft die nauwgezet door 
aan de uitgever.
Als lid van ons commercieel team vind je 
het perfecte evenwicht tussen teamplay 
en zelfstandig werk. 

Wat jij bent en kan
Je bent dynamisch en kunt een groep 
(directies, leerkrachten en ouders) 
enthousiasmeren en overtuigen.
Je bent commercieel ingesteld, neemt 
initiatief, zet door, organiseert en plant 
vlot. 
Je bent communicatief: je voelt je zowel 
goed bij de individuele gesprekken als 
bij het spreken in groep. Je brengt een 
boodschap vlot over via telefoon en mail. 
Het administratieve luik van je taak voer 
je nauwgezet en doelgericht uit. 

Je bent je ervan bewust dat dit geen nine-
to-fivejob is. Dit betekent regelmatig 
avondwerk en soms weekendwerk.
Ervaring op de baan is een pluspunt. De 
job als vertegenwoordiger kent voor jou 
geen geheimen meer.
Je bent graag onderweg met de wagen.
Affiniteit met de wereld van onderwijs 
is een voorwaarde maar een grondige 
voorkennis is geen must. Je bent bereid 
hierin te investeren. 

Wat wij bieden
Een uitdagende job met veel variatie en 
een commerciële verantwoordelijkheid 
in een snel evoluerende markt.
Een job in een stabiel, Vlaams familie-
bedrijf dat werkt en denkt vanuit een 
gedragen visie aan een positief verhaal: 
‘Onderwijs doet ertoe.’
Alle ondersteunende faciliteiten die deze 
taak vereisen.
Een marktconform loon met extralegale 
voordelen. 

Geïnteresseerd? Stuur je 
sollicitatie naar:

Die Keure nv, Stephan Vanstechelman, 
hr-directeur
Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge 
of per mail: hr@diekeure.be
www.diekeure.be

maal 129,48 euro per maand.

LAPTOP
Opvallend is dat intussen al 
10 procent van de werkgevers 
thuiswerk wel registreert, maar 

partner bij Securex Consult. 
“In de gedachte dat hun me-
dewerkers binnenkort terug 
naar kantoor zouden kunnen.”

William Visterin


