
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  

VIJF TIPS VOOR SUCCES

Online jobbeurzen schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar wat maakt zo’n online 
beurs voor jou als (al dan niet actieve) werkzoeker zo interessant? En hoe kan je er het 
maximum uit halen?

“Een groot misverstand 
is dat virtuele 

jobbeurzen enkel zouden 
zijn bedoeld voor de 

‘hogere’ profielen.”

1.  VERLEG JE BAKENS
Wie naar een traditionele jobbeurs gaat, moet 
zich sowieso verplaatsen. Ook al is de locatie 
misschien net iets moeilijker bereikbaar. Bij een 
virtuele jobbeurs, die voor iedereen toeganke-
lijk is, beperkt die verplaatsing zich tot van je 
spreekwoordelijke sofa naar je pc. Je bent dus 
minder gebonden, maar ook inhoudelijk kan je je 
verruimen. “Wij hebben bij Jobat vastgesteld dat 
deelnemers niet enkel de virtuele stands van de 
bedrijven bezoeken, ook de webinars zijn er popu-
lair”, stelt Maikel Van Geert, product manager job 
events bij Jobat vast. ‘Daarom raad ik deelnemers 
aan om inspiratie te halen uit dergelijke webinars. 
Wees daarna niet bang om dit in de praktijk om te 
zetten bij de aanwezige bedrijven.’

2. WEET DAT OOK JOUW PROFIEL 
TELT
Een groot misverstand is dat virtuele jobbeurzen 
enkel zouden zijn bedoeld voor de ‘hogere’ profie-
len. “Bij de deelnemers van de vijf virtuele jobbeur-
zen die wij met Jobat mee organiseerden, stelden 
we een mooie verdeling vast tussen zij met een 
masterdiploma, diegenen met een bacheloroplei-
ding en zij met een secundair of ander diploma”, 

oppert Maikel Van Geert. “We hebben er bijvoor-
beeld hard aan gewerkt om naar alle profielen 
campagne te voeren.”

3.  WEES VOORBEREID
Net als bij een fysieke beurs begint alles bij een 
goede voorbereiding. Wat houdt dat in? Een up-to-
date cv dat overeenstemt met de bedrijven die je 
wilt aanspreken op de beurs. Ten tweede: schroef 
je kennis bij over alle bedrijven die je interesseren 
via hun website of sociale mediaprofielen. Nadien 
volgt je elevator pitch: een korte samenvatting van 
wie je bent en waarom je de geschikte kandidaat 
bent voor de job. En bereid vragen voor. “Door zelf 
vragen te stellen, kun je in de conversatie je sterk-
ste punten aan bod laten komen.”

4.  GA HET DIGITALE GESPREK AAN
Bij een offline jobbeurs ligt de focus meer op je in-
terpersoonlijke skills, je algemene voorkomen en 
de manier waarop je de dingen presenteert. Online 
is het een pak makkelijker om de juiste persoon 
te vinden en hem of haar te kunnen spreken. “Het 
blijft werken op online beurzen om iedereen te 
motiveren die eerste stapjes te laten zetten rich-
ting een chat- of videogesprek”, aldus Van Geert. 

“Maar de drempelvrees gaat er zowel bij kandida-
ten als bedrijven langzaam maar zeker uit.” Al ligt 
die drempel steeds lager. “Zo is, althans bij onze 
beurzen, een geïntegreerde videochatfunctie be-
schikbaar, en heb je geen externe applicaties no-
dig.”

5.  MAAK GEBRUIK VAN DE 
DIGITALE EFFICIËNTIE
Niet enkel in functie van je verplaatsing zijn virtu-
ele jobbeurzen efficiënt. Zo hebben de aanwezige 
bedrijven de mogelijkheid om vooraf een prese-
lectie te maken van de kandidaten die zij willen 
ontmoeten, op basis van hun profiel en reeds 
doorgestuurde cv. Daardoor kan het hele proces 
tijdsefficiënter lopen voor beide partijen. “Als kan-
didaat kan je op voorhand een interview met een 
recruiter aanvragen, zodat je zeker bent van je 
plaatsje”, vult Van Geert aan. 
Kortom, de werkgever kan actief werkzoekenden 
aanspreken. “Dus als jij de geknipte kandidaat 
bent zonder dat je het misschien zelf beseft of 
er over had nagedacht, komt je droomwerkgever 
misschien wel bij jou terecht”, besluit hij met een 
glimlach.

William Visterin

De keukengeheimen van 
de online jobbeurs 



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

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

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

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

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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Limburg staat voor grote uitdagingen, en daar hebben we jou bij nodig. De 
toenemende digitalisering, de impact van onze economie op het klimaat, de 
groeiende diversiteit en globalisering zorgen voor een nieuwe economische 
sense of urgency. Bij POM Limburg kan jij het verschil maken.

Word jij één van onze
economische versnellers?

Pers & Social Media Manager
Als gedreven en professioneel “woordvirtuoos” weet je de moeilijkste economische 
uitdagingen om te zetten in een inspirerende perstekst of een gedegen artikel. 
Maar, als het moet in 280 letters, schrijf je net zo gezwind de perfecte tweet. Je 
hebt een goede kennis van economie en bent vertrouwd met zowel de publieke als 
de private sector. Op een creatieve manier weet je soms complexe en uitgebreide 
boodschappen te vertalen naar vlot leesbare, begrijpelijke en bondige teksten. Je 
zorgt voor een feilloze voorbereiding van perscontacten voor de voorzitter, die 
het gezicht is van de organisatie. Je bouwt binnen en buiten Limburg een netwerk 
uit ter versterking van de communicatie van POM Limburg. Ook intern hou je 
steeds de vinger aan de pols om communicatieopportuniteiten te detecteren.

Researcher Economie Kenniscel
Gebeten door economische ontwikkelingen binnen Limburg en gebruikmakend 
van je sterke analytische vaardigheden, werk je graag mee aan de kennis-
ontwikkeling binnen Limburg. Je verzamelt, analyseert en interpreteert (sociaal) 
economische cijfers en inzichten over Limburg en haar gemeenten. Je volgt de 
economische trends en uitdagingen nauwgezet op en vertaalt deze naar nieuwe 
beleidsinzichten of doelgerichte projecten. Je verricht economisch studiewerk 
om het provinciale beleid, bedrijven, sectorplatformen en sociaaleconomische 
organisaties te inspireren en om economische hefboomprojecten met data en 
kennis te onderbouwen. 

Draag jij graag bij aan de verdere economische ontwikkeling van de provincie 
Limburg? Schrikt een functie met veel autonomie, afwisseling en impact op de 
regio jou niet af? Dan ben jij de persoon die we zoeken.

Ga naar www.pomlimburg.be/jobs voor 
meer informatie over deze vacatures. 
Solliciteren kan tot 29 november 2020.

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)
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Wij actief in de sectoren

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

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?



FUNCTIE
 Je haalt de pakken hout en/
of platen op in onze depots 
in Antwerpen, Gent en 
Oostende en levert volgens 
een vastgelegd rittenschema 
bij onze klanten (uitsluitend 
in België/dagregime).
 In overleg kan de trekker bij 
je thuis geparkeerd staan. 

PROFIEL
 Je kan zelfstandig werken en 
bent flexibel. 
 Je hebt een net voorkomen 
en je bent klantvriendelijk.
 Je beheerst het Nederlands 
zeer goed, kennis van het 
Frans is een pluspunt. 

AANBOD
 Vast contract van onbepaal-
de duur. 
 Goede verloning inclusief 
ARAB-vergoeding.

Chauffeur - CE - Baché

We zijn een dynamische, familiale bedrijvengroep met  
meerdere vestigingen in Vlaanderen. Als industrieel  
toeleverancier voor de hout- & platensector realiseren we  
een omzet van 75 miljoen euro. 

Om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen, zijn 
we dringend op zoek naar een chauffeur die vanuit onze site in 
Antwerpen onze Belgische klanten bevoorraadt.

INTERESSE?

Of stuur je cv naar:  
t.dekeyser@lemahieu.be  
Contact & volledige jobomschrijving:  
www.lemahieu.be/jobs

Scan de QR-code en  
solliciteer meteen online.

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)

Kom ons 
buitengewone 
team versterken!

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

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

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

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

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

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

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

Corona krijgt bedrijfswagen niet klein

Meer dan de helft van de werkgevers (53 procent) blijft 
de bedrijfswagen als een toegevoegde waarde in het 
loonpakket zien. Dat blijkt uit het loononderzoek van 
hr-dienstengroep Acerta, KU Leuven en HR Square. 
Slechts 15 procent van de bevraagde werkgevers vindt 
dat de bedrijfswagen na corona nog maar weinig toe-
gevoegde waarde zal bieden. Voor de overige is de be-
drijfswagen voor hun organisatie niet van toepassing.
Thuiswerk of niet, de bedrijfswagen is dus een blij-
ver. Al spreekt Ellen Roelants, hr-expert van Acerta 

Consult liever over salariswagen als term. “Zo’n salaris- 
wagen is voor veel mensen een extra stuk loon, en 
dat loon is persoonlijk. Het is een aantrekkelijke ma-
nier om de kost voor werk- en privéverplaatsingen te 
dekken. En dus is er weinig bereidheid om die wagen 
los te laten.” 
Al zal het type auto wel veranderen, benadrukt ze. “Al 
was het maar omdat in het regeerakkoord de vergroe-
ning van het wagenpark is opgenomen, waar trou-
wens een vrij breed draagvlak voor is.”  (WiVi)

De bedrijfswagen zal ook na de coronapandemie een belangrijke extralegale 
manier van verlonen blijven in heel wat bedrijven. 

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

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

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

Check onze beurskalender! 

FUNCTIE
 Je haalt de pakken hout en/
of platen op in onze depots 
in Antwerpen, Gent en 
Oostende en levert volgens 
een vastgelegd rittenschema 
bij onze klanten (uitsluitend 
in België/dagregime).
 In overleg kan de trekker bij 
je thuis geparkeerd staan. 

PROFIEL
 Je kan zelfstandig werken en 
bent flexibel. 
 Je hebt een net voorkomen 
en je bent klantvriendelijk.
 Je beheerst het Nederlands 
zeer goed, kennis van het 
Frans is een pluspunt. 

AANBOD
 Vast contract van onbepaal-
de duur. 
 Goede verloning inclusief 
ARAB-vergoeding.

Chauffeur - CE - Baché

We zijn een dynamische, familiale bedrijvengroep met  
meerdere vestigingen in Vlaanderen. Als industrieel  
toeleverancier voor de hout- & platensector realiseren we  
een omzet van 75 miljoen euro. 

Om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen, zijn 
we dringend op zoek naar een chauffeur die vanuit onze site in 
Antwerpen onze Belgische klanten bevoorraadt.

INTERESSE?

Of stuur je cv naar:  
t.dekeyser@lemahieu.be  
Contact & volledige jobomschrijving:  
www.lemahieu.be/jobs

Scan de QR-code en  
solliciteer meteen online.

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)

Kom ons 
buitengewone 
team versterken!

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

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

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

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

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

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

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

Corona krijgt bedrijfswagen niet klein

Meer dan de helft van de werkgevers (53 procent) blijft 
de bedrijfswagen als een toegevoegde waarde in het 
loonpakket zien. Dat blijkt uit het loononderzoek van 
hr-dienstengroep Acerta, KU Leuven en HR Square. 
Slechts 15 procent van de bevraagde werkgevers vindt 
dat de bedrijfswagen na corona nog maar weinig toe-
gevoegde waarde zal bieden. Voor de overige is de be-
drijfswagen voor hun organisatie niet van toepassing.
Thuiswerk of niet, de bedrijfswagen is dus een blij-
ver. Al spreekt Ellen Roelants, hr-expert van Acerta 

Consult liever over salariswagen als term. “Zo’n salaris- 
wagen is voor veel mensen een extra stuk loon, en 
dat loon is persoonlijk. Het is een aantrekkelijke ma-
nier om de kost voor werk- en privéverplaatsingen te 
dekken. En dus is er weinig bereidheid om die wagen 
los te laten.” 
Al zal het type auto wel veranderen, benadrukt ze. “Al 
was het maar omdat in het regeerakkoord de vergroe-
ning van het wagenpark is opgenomen, waar trou-
wens een vrij breed draagvlak voor is.”  (WiVi)

De bedrijfswagen zal ook na de coronapandemie een belangrijke extralegale 
manier van verlonen blijven in heel wat bedrijven. 

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

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



Situering
Genk is een jonge, ambitieuze stad in volle ontwikkeling 
met een unieke stedelijke structuur en met belangrijke 
stedelijke uitdagingen die zowel te maken hebben 
met het stedelijke weefsel van de stad als met sociale 
ontwikkelingen. 
Met onze stadsorganisatie willen we echt het 
verschil maken voor de Genkenaren, ondernemers, 
bezoekers … Denk aan stadsontwikkeling, armoede, 
talentontwikkeling, werk, duurzaamheid, performante 
stad … Om deze doelen te bereiken en voor de verdere 
versterking van de dienstverlening en de interne 
werking met oog op diversiteit is stad Genk op zoek 
naar een aantal gedreven en inspirerende leiders. 

www.genk.be

Meer info en aanvragen: Jeroen Smeulders, Director 
Public & Non-Profit bij Motmans & Partners: 011 30 35 00 
of jeroen.smeulders@motmansenpartners.be.

Solliciteren : Solliciteer online tot en met 13 december 
2020 met je cv, motivatiebrief en diploma via  
www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures • 
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans  
& Partners.

AFDELINGSHOOFD MARKETING & COMMUNICATIE 
Functie: • Ontwikkelen én uitrollen van een visie, strategie 
en positionering omtrent marketing en communicatie • 
Gezamenlijke merkstrategie en afzonderlijke merkentiteiten 
opzetten •Team coachen • Rapporteren aan Directeur 
Strategisch Stadsbeleid

Profiel: • Creatieve en vernieuwende inzichten in marketing, 
marketingstrategieën en -tools • Sterk ontwikkeld analytisch en 
strategisch • Sterke leiderschapsvaardigheden • Functiegericht 
masterdiploma en 4 jaar leidinggevende ervaring, of (algemeen) 
masterdiploma en 4 jaar leidinggevende ervaring in de sector 

STRATEGISCH PROJECTMANAGER GEBIEDSONTWIKKELING 
Functie: • Strategische en toekomstgerichte concepten 
en realisatieplannen ontwikkelen voor nieuwe stedelijke 
dynamieken in bepaalde gebieden • Modellen en structurele 
hefboomprojecten creëren • Strategie en processtructuur • 
Samenwerking en realisatie van (deel)projecten garanderen • 
Rapporteren aan Directeur Strategisch Stadsbeleid

Profiel: • Geboren leider en netwerker • Goede kennis van en 
grote affiniteit met stedelijke gebiedsontwikkeling • Weten hoe 
stedelijke functies werken • Vertrouwd  met  specifieke weefsel 
van stad Genk • Changemanagementtechnieken en sterke coach 
• Masterdiploma en 4 jaar leidinggevende ervaring of 4 jaren  
leidende rol in strategische analyses en concepten

STRATEGISCH PROJECTMANAGER SOCIALE ONTWIKKELING   
Functie: • Strategische analyse  omtrent sociale 
ontwikkelingen binnen kansarmoede, schoolse achterstand, 
integratie, samenleven … • Modellen en structurele oplossingen 
voor sociale problematieken en kansen • Strategie en 
processtructuur • Goede samenwerking en realisatie van (deel)
projecten garanderen • Rapporteren aan Directeur Strategisch 
Stadsbeleid

Profiel: • Geboren leider en netwerker • Goede kennis 
van en grote affiniteit met sociale ontwikkelingen omtrent 
kansarmoede, schoolse achterstand, integratie, samenleven … 
• Vertrouwd met specifieke sociale weefsel van stad Genk • 
Changemanagementtechnieken en sterke coach • 
Masterdiploma en 4 jaar leidinggevende ervaring of 4 jaren 
leidende rol in strategische analyses en concepten

MANAGER ORGANISATIEONTWIKKELING
Functie: • Strategisch-tactisch adviseren en deel zijn 
van coördinatiediensten van algemeen directeur en het 
managementteam • Adviseren en inspireren over best passend 
organisatie- en leiderschapsmodel • Organisatieontwikkeling 
en het veranderprogramma coördineren • Organisatiecultuur en  
integratie van organisatiewaarden en -diversiteit coördineren • 
Sleutelrol in het bereiken van strategische beleidsdoelstellingen 
• Rapporteren aan Algemeen Directeur

Profiel: • Geboren leider en leiderschap in de organisatie 
ontwikkelen • Waarden vertalen naar concrete en doorleefde 
handvaten en een waardengedreven cultuur • Ervaring 
in organisatieontwikkeling, -design en -modellering in 
vergelijkbare omvang en complexiteit • Change- en 
transitiemanagementtechnieken en sterke coach • 
Masterdiploma en 4 jaar ervaring in leidende rol binnen 
organisatieontwikkeling en/of verandermanagement

Aanbod: • De kans om een cruciale en unieke rol te spelen bij stad Genk • Voltijds contractueel dienstverband, graad Ax • 
Brutomaandloon tussen 4.061,00 en 5.703,89 euro aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld, 
eindejaarstoelage, extralegaal pensioen, interessante vakantieregeling en flexibele arbeidstijden • Relevante ervaring in de 
privésector of als zelfstandige wordt geldelijk gevaloriseerd tot een maximum van 15 jaar • 
Wervingsreserve in statutair/contractueel verband 

Zin in een nieuwe uitdaging?  • Vrijblijvend verkennend gesprek met de 
Algemeen Directeur en/of Directeur Strategisch Stadsbeleid van stad Genk Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Boekhouder

bij voorkeur via het formulier op onze website
per post: HR-dienst, Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sinntt-Truiden
via mail naar hr@zorgbedrijfsfsf inttruiden.be

Aanbod: voltijds contract onbepaalde duur, aantrekkelijke en marktconforme
vveerrlloonniinngg oopp BB-nniivveau ((vanaaf € 30.119,30 tot maximaal € 50.750,15 aan index 1.740),
aangevuld met o.a. eindejaarspremie en vakantiegeld, maaltijdcheques, volledige
terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, ev. fietsvergoeding,
gratis hospitalisatie-verzekering, ICT-middelen. Je werkt 38 uur per week in een
glijtijdsysteem en hheebbt 39 vrije dagen per jaar (verlof,f,f feestdagen en
dienstvrijstellingeen op kermiis -eenn ccaarrnnavalmaandag). Geslaagde kandidaten worden
opgenomen in een werfreserve voor de duur vaann 11 jjaaaarr.

Toelatingsvoorrwaarden: minstens een bachelor in het beddrijfsfsf beheer en
administratie opptie boekhouding, boekhouding-informatica oof fiscaliteit (of een
bachelordiplomma ofwfwf el een diploma hoger onderwijs van éénn cyclus of daarmee
gelijkgesteld onnderwijs in de richting boekhouden). Je hebt oook een perfecte kennis
van het Nederrlands.

Meer weten?? Bezoek onze website www.zorgbedrijfsinttruiden.be voor meer
info over Zorgbedrijf Sint-Truiden, de volledige informatiebundel met het
examenprogramma en de functiebeschrijving of neem contact met Sara Vanaeken,
HR business partner (tel. 011 69 70 38 – sara.vanaeken@zorgbedrijfsinttruiden.be).

Overtuigd? Je kandidatuur (motiveringsbrief, CV en diploma) moet ons ten laatste
op 2 december 2020 bereiken. Solliciteren kan:

Laattijdige of onvolledige kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.

Ontdek ook onze andere boeiende (zorg)functies via onze website!

Boekhkhk oudersrsr creatitit efefe ?f?f Dat zoudden vevev el mensen niet zegege gggg en, maar bijiji de fifif nini anciële didid enst vavav n
ZoZoZ rgrgr bgbg edrdrd irir jiji fjfj Sinini t-TrTrT uiden durvevev nn wewew onszszs elflfl gerust creatitit efefe te noemen. WeWeW zijiji njnj creatitit efefe met
cijiji fjfj efef rsrsr ,s,s maar vovov oral creatiefefe inini het bedenkekek n vavav n oplossinini gngn en. Heb jijij jiji een passie vovov or cijiji fjfj efef rsrsr
en hou je vavav n een wawaw rmrmr e en meensgsgs eririr chte aanpak? Dan ben jijij jiji de boekhkhk ouder didid e wewew zoekekek n!

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.

De vergadering 
moet nog beginnen, 
en ik heb al 
een bore-out.

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)



Van Havermaet gelauwerd voor beste HR-beleid
Tijdens de jaarlijkse Dag van HRM heeft Voka - Kamer van Koophandel Limburg de felbegeerde HR Award uitgereikt. Het was
advieskantoor Van Havermaet uit Hasselt dat als bedrijf met het beste HR-beleid, de hoofdprijs in ontvangst mocht nemen.

De coronacrisis maakt de uitda-
gingen voor het HR-departement 
in onze bedrijven alleen maar gro-
ter. Johann Leten, gedelegeerd 
bestuurder van Voka Limburg, 
is overtuigd dat een goed HR-
beleid essentieel is om de huidi-
ge situatie zo goed mogelijk aan 
te pakken: “Onze medewerkers 
zijn het belangrijkste onderdeel 
van een onderneming”, zegt hij. 
“De coronacrisis zet bedrijven 
voor de grote uitdaging om het 
welzijn van dit ‘human capital’ te 
garanderen. Met de uitreiking van 
onze HR Award willen we enkele 
uitstekende voorbeelden aanha-
len van organisaties die ondanks 
de moeilijkheden, toch een actief 
HR-beleid hebben gevoerd en 
de betrokkenheid van hun mede-
werkers wisten warm te houden.

Ze hebben talent, flexibiliteit en 
engagement weten te combine-
ren tot een kracht om de crisis 

te lijf te gaan, wat allerminst evi-
dent is.” Een onafhankelijke jury 
had drie bedrijven genomineerd 

voor hun opmerkelijke prestaties 
op vlak van het HR-beleid. Zowel
Van Havermaet, Zorgbedrijf
Sint-Truiden als ASAP wer-
den als kanshebber naar voor
geschoven. Uiteindelijk werd
Van Havermaet vrijdag uitgeroe-
pen tot winnaar. 
“Het HR-beleid bij Van Havermaet 
is niet gewoon ondersteunend 
aan de bedrijfsprocessen, maar 
een echte hefboom om groei te 
realiseren”, zo luidt het verdict van 
de jury. “Ze slagen er goed in om 
die filosofie intern en extern uit te 
dragen. Bovendien krijgen mede-
werkers kansen om naast hun da-
gelijks takenpakket, een andere, 
bijkomende rol op te nemen,    zo-
als coach, innovator of expert. Dat 
alles maakt van Van Havermaet
de verdiende winnaar!”  (kme)

DAG VAN HRM

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 

Limburg staat voor grote uitdagingen, en daar hebben we jou bij nodig. De 
toenemende digitalisering, de impact van onze economie op het klimaat, de 
groeiende diversiteit en globalisering zorgen voor een nieuwe economische 
sense of urgency. Bij POM Limburg kan jij het verschil maken.

Word jij één van onze
economische versnellers?

Pers & Social Media Manager
Als gedreven en professioneel “woordvirtuoos” weet je de moeilijkste economische 
uitdagingen om te zetten in een inspirerende perstekst of een gedegen artikel. 
Maar, als het moet in 280 letters, schrijf je net zo gezwind de perfecte tweet. Je 
hebt een goede kennis van economie en bent vertrouwd met zowel de publieke als 
de private sector. Op een creatieve manier weet je soms complexe en uitgebreide 
boodschappen te vertalen naar vlot leesbare, begrijpelijke en bondige teksten. Je 
zorgt voor een feilloze voorbereiding van perscontacten voor de voorzitter, die 
het gezicht is van de organisatie. Je bouwt binnen en buiten Limburg een netwerk 
uit ter versterking van de communicatie van POM Limburg. Ook intern hou je 
steeds de vinger aan de pols om communicatieopportuniteiten te detecteren.

Researcher Economie Kenniscel
Gebeten door economische ontwikkelingen binnen Limburg en gebruikmakend 
van je sterke analytische vaardigheden, werk je graag mee aan de kennis-
ontwikkeling binnen Limburg. Je verzamelt, analyseert en interpreteert (sociaal) 
economische cijfers en inzichten over Limburg en haar gemeenten. Je volgt de 
economische trends en uitdagingen nauwgezet op en vertaalt deze naar nieuwe 
beleidsinzichten of doelgerichte projecten. Je verricht economisch studiewerk 
om het provinciale beleid, bedrijven, sectorplatformen en sociaaleconomische 
organisaties te inspireren en om economische hefboomprojecten met data en 
kennis te onderbouwen. 

Draag jij graag bij aan de verdere economische ontwikkeling van de provincie 
Limburg? Schrikt een functie met veel autonomie, afwisseling en impact op de 
regio jou niet af? Dan ben jij de persoon die we zoeken.

Ga naar www.pomlimburg.be/jobs voor 
meer informatie over deze vacatures. 
Solliciteren kan tot 29 november 2020.

Van Havermaet gelauwerd voor beste HR-beleid
Tijdens de jaarlijkse Dag van HRM heeft Voka - Kamer van Koophandel Limburg de felbegeerde HR Award uitgereikt. Het was
advieskantoor Van Havermaet uit Hasselt dat als bedrijf met het beste HR-beleid, de hoofdprijs in ontvangst mocht nemen.

De coronacrisis maakt de uitda-
gingen voor het HR-departement 
in onze bedrijven alleen maar gro-
ter. Johann Leten, gedelegeerd 
bestuurder van Voka Limburg, 
is overtuigd dat een goed HR-
beleid essentieel is om de huidi-
ge situatie zo goed mogelijk aan 
te pakken: “Onze medewerkers 
zijn het belangrijkste onderdeel 
van een onderneming”, zegt hij. 
“De coronacrisis zet bedrijven 
voor de grote uitdaging om het 
welzijn van dit ‘human capital’ te 
garanderen. Met de uitreiking van 
onze HR Award willen we enkele 
uitstekende voorbeelden aanha-
len van organisaties die ondanks 
de moeilijkheden, toch een actief 
HR-beleid hebben gevoerd en 
de betrokkenheid van hun mede-
werkers wisten warm te houden.

Ze hebben talent, flexibiliteit en 
engagement weten te combine-
ren tot een kracht om de crisis 

te lijf te gaan, wat allerminst evi-
dent is.” Een onafhankelijke jury 
had drie bedrijven genomineerd 

voor hun opmerkelijke prestaties 
op vlak van het HR-beleid. Zowel
Van Havermaet, Zorgbedrijf
Sint-Truiden als ASAP wer-
den als kanshebber naar voor
geschoven. Uiteindelijk werd
Van Havermaet vrijdag uitgeroe-
pen tot winnaar. 
“Het HR-beleid bij Van Havermaet 
is niet gewoon ondersteunend 
aan de bedrijfsprocessen, maar 
een echte hefboom om groei te 
realiseren”, zo luidt het verdict van 
de jury. “Ze slagen er goed in om 
die filosofie intern en extern uit te 
dragen. Bovendien krijgen mede-
werkers kansen om naast hun da-
gelijks takenpakket, een andere, 
bijkomende rol op te nemen,    zo-
als coach, innovator of expert. Dat 
alles maakt van Van Havermaet
de verdiende winnaar!”  (kme)

DAG VAN HRM

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 

Limburg staat voor grote uitdagingen, en daar hebben we jou bij nodig. De 
toenemende digitalisering, de impact van onze economie op het klimaat, de 
groeiende diversiteit en globalisering zorgen voor een nieuwe economische 
sense of urgency. Bij POM Limburg kan jij het verschil maken.

Word jij één van onze
economische versnellers?

Pers & Social Media Manager
Als gedreven en professioneel “woordvirtuoos” weet je de moeilijkste economische 
uitdagingen om te zetten in een inspirerende perstekst of een gedegen artikel. 
Maar, als het moet in 280 letters, schrijf je net zo gezwind de perfecte tweet. Je 
hebt een goede kennis van economie en bent vertrouwd met zowel de publieke als 
de private sector. Op een creatieve manier weet je soms complexe en uitgebreide 
boodschappen te vertalen naar vlot leesbare, begrijpelijke en bondige teksten. Je 
zorgt voor een feilloze voorbereiding van perscontacten voor de voorzitter, die 
het gezicht is van de organisatie. Je bouwt binnen en buiten Limburg een netwerk 
uit ter versterking van de communicatie van POM Limburg. Ook intern hou je 
steeds de vinger aan de pols om communicatieopportuniteiten te detecteren.

Researcher Economie Kenniscel
Gebeten door economische ontwikkelingen binnen Limburg en gebruikmakend 
van je sterke analytische vaardigheden, werk je graag mee aan de kennis-
ontwikkeling binnen Limburg. Je verzamelt, analyseert en interpreteert (sociaal) 
economische cijfers en inzichten over Limburg en haar gemeenten. Je volgt de 
economische trends en uitdagingen nauwgezet op en vertaalt deze naar nieuwe 
beleidsinzichten of doelgerichte projecten. Je verricht economisch studiewerk 
om het provinciale beleid, bedrijven, sectorplatformen en sociaaleconomische 
organisaties te inspireren en om economische hefboomprojecten met data en 
kennis te onderbouwen. 

Draag jij graag bij aan de verdere economische ontwikkeling van de provincie 
Limburg? Schrikt een functie met veel autonomie, afwisseling en impact op de 
regio jou niet af? Dan ben jij de persoon die we zoeken.

Ga naar www.pomlimburg.be/jobs voor 
meer informatie over deze vacatures. 
Solliciteren kan tot 29 november 2020.

JE PROFIEL?
Je hebt een masterdiploma + 4 jaar relevante 
ervaring.

WAT MAG JE VERWACHTEN?
Een unieke werkomgeving. 
Een brutomaandloon (afhankelijk van relevante 
ervaring en anciënniteit) tussen 3170,07 EUR 
en 5252,02 EUR, aangevuld met diverse 
extralegale voordelen.
Voor deze functie wordt er een wervingsreserve,
in statutair/contractueel verband, aangelegd en 
Voor deze functie wordt er een wervingsreserve,
in statutair/contractueel verband, aangelegd en 
Voor deze functie wordt er een wervingsreserve,

wordt relevante ervaring in de privésector of  
als zelfstandige geldelijk gevaloriseerd tot een 
maximum van 15 jaar.

INTERESSE?
Ga naar genk.be/vacatures. Geldig solliciteren 
is enkel mogelijk via www.jobsolutions.be/
Ga naar genk.be/vacatures. Geldig solliciteren 
is enkel mogelijk via www.jobsolutions.be/
Ga naar genk.be/vacatures. Geldig solliciteren 

register/6621 op de betreffende vacaturepagina, 
is enkel mogelijk via www.jobsolutions.be/
register/6621 op de betreffende vacaturepagina, 
is enkel mogelijk via www.jobsolutions.be/

ten laatste op 29 november 2020.

Voor meer inlichtingen over deze selectie-
procedure kan je contact opnemen met de 
Dienst Personeel via werving@genk.be.Dienst Personeel via werving@genk.be.
procedure kan je contact opnemen met de 
Dienst Personeel via werving@genk.be.
procedure kan je contact opnemen met de 

Met inhoudelijke vragen over de functie Met inhoudelijke vragen over de functie 
kan je terecht bij Kathleen Monard via kan je terecht bij Kathleen Monard via 
kathleen.monard@genk.be.kathleen.monard@genk.be.
kan je terecht bij Kathleen Monard via 
kathleen.monard@genk.be.
kan je terecht bij Kathleen Monard via kan je terecht bij Kathleen Monard via 
kathleen.monard@genk.be.
kan je terecht bij Kathleen Monard via 

LABIOMISTA is het permanente en evoluerende kunstwerk van Koen 
Vanmechelen i.s.m. stad Genk. Het ambitieuze project opende de poorten 
in 2019 en wist al zo’n 100.000 bezoekers aan te trekken. Toch blijft het 
in de eerste plaats een inhoudelijk project waar, naar het internationale 
concept van Vanmechelens Open University of  Diversity, vanuit kunst 
en kruisbestuiving nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan rond diversiteit, 
ecologie, mensenrechten, etc. De sitemanager neemt de dagdagelijkse leiding 
over de bezoekerssite LABIOMISTA en is verantwoordelijk voor de lokale 
verankering en verrijking van de Open University of  Diversity. Hij/zij zorgt 
over de bezoekerssite LABIOMISTA en is verantwoordelijk voor de lokale 
verankering en verrijking van de Open University of  Diversity. Hij/zij zorgt 
over de bezoekerssite LABIOMISTA en is verantwoordelijk voor de lokale 

er zo mee voor dat LABIOMISTA een katalysator wordt voor de buurt en 
de stad. Ben je geboeid door kunst, wetenschap en maatschappelijk relevante 
thema’s zoals diversiteit en duurzaamheid en wil je ook daadwerkelijk 
projecten realiseren? Stel je dan zeker kandidaat om mee te werken aan dit 
toekomstgerichte project. 

VACATURE
STAD GENK

LA B IOLA B IO
MISTAMISTA

.BE
SITE MANAGER

LABIOMISTA (graad Av)
In voltijds contractueel verband

© Koen Vanmechelen, foto Kris Vervaeke

LABIOMISTA.BE

OMDAT JE BEST NIET MET EENDER WIE IN ZEE GAAT.

Kortrijk   |   Vaartstraat 25   |      056 225 880

Gent   |   Kortrijksesteenweg 1099   |      093 108 339

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be

OMDAT JE BEST NIET MET EENDER WIE IN ZEE GAAT.

Kortrijk   |   Vaartstraat 25   |      056 225 880

Gent   |   Kortrijksesteenweg 1099   |      093 108 339

www.aanwervingshuis.beOMDAT JE BEST NIET MET EENDER WIE IN ZEE GAAT.

Kortrijk   |   Vaartstraat 25   |      056 225 880

Gent   |   Kortrijksesteenweg 1099   |      093 108 339OMDAT 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

OMDAT JE BEST NIET MET EENDER WIE IN ZEE GAAT.

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



Het OCMW van Dilsen-Stokkem
gaat over tot de aanwerving van
bachelors en/of gegradueerde
verpleegkundigen in contractueel verband.verpleegkundigen in contractueel verband.

Bachelor en/of Gegradueerde Verpleegkundige
Woonzorgcentrum ‘t Kempken
Functiebeschrijving: Je staat in voor de uitvoering van zorg en begeleidingsplannen 
inzonderheid verpleegkundige handelingen. Je streeft in een multidisciplinair team naar 
kwaliteitsvolle en belevingsgerichte bewonerszorg. Je verricht administratieve taken inzake het 
medisch en verpleegkundig bewonersdossier. Je signaliseert noden en tekorten binnen de 
bewonerszorg. Je werkt onder de directe leiding van de coördinator bewonerszorg.

Voorwaarden: • Diploma van bachelor of gegradueerde verpleegkunde (of gelijkgesteld)
• Slagen voor een schriftelijke proef • Slagen voor een gestructureerd interview.

Loon voor voltijdse tewerkstelling: • Bachelor: Weddenschaal BV1-3: bruto op jaarbasis: 
minimum € 33.722,24 en maximum € 56.525,95. • Gegradueerde verpleegkundige:
Weddenschaal C3-4: bruto op jaarbasis: minimum € 30.726,98 en maximum € 51.308,11.

Wij bieden: Overeenkomst voor onbepaalde duur. • Het aantal te presteren uren per week is 
bespreekbaar: van 19 u tot 38 u./w. • Geldelijke anciënniteit in functie van beroepservaring.
• Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fi etsvergoeding, aanvullend pensioenstelsel.
• Aangename werkomgeving in een dynamische organisatie.

Extra informatie: • Studenten die uiterlijk 24 februari 2021 afstuderen kunnen ook kandidaat zijn.

Hoe solliciteren? Kandidaturen dienen uiterlijk 1 december 2020 toe te komen.
• Per post: OCMW, Sofi e Vandeweerd, Voorzitter Vast Bureau, A.Sauwenlaan 80,
3650 Dilsen Stokkem • Via e-mail: info@ocmwdilsen-stokkem.be. • Door overhandiging 
tegen ontvangstbewijs. Je kandidatuur dient vergezeld te zijn van je cv, 
motivatiebrief en kopie van diploma. 

Meer info? Agnes Houben, tel. 089 75 75 27, P&O@ocmwdilsenstokkem.be.

Stadsbestuur Sint-Truiden legt een 
wervingsreserve aan voor de functie:

Begeleider Buitenschoolse kinderopvang
C1-C3 | contractueel | halftijdse betrekking 

(19u op weekbasis)

Onze buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti richt zich specifiek 
en exclusief op buitenschoolse opvang van kinderen van 2,5 tot 12 

jaar en de ouders van deze kinderen. 

Hoe deze functie eruit ziet, waaraan je moet voldoen, wat we je 
hiervoor te bieden hebben en hoe je kan solliciteren, lees je op 

www.sint-truiden.be/vacatures.
Solliciteren kan tem 22 november 2020.

Bekijk onze vacatures: www.pxl.be/jobs

STAFMEDEWERKER  
ONDERWIJS EN  

KWALITEITSZORG

ADVISEUR  
VEILIGHEID,  

GEZONDHEID EN MILIEU

Hogeschool PXL 
heeft vacatures voor

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)

Bedrijfscoach/
Opleider 
afdeling Werken

 Is werkbaar werk een thema 
dat jou bezighoudt en waar 
je allerlei ideeën over hebt? 

 Wil je het verschil maken 
door mensen te coachen in 
loopbaankeuzes vanuit hun 
sterktes en mogelijkheden? 

 Kan je mensen motiveren 
en stimuleren om werkbaar 
werk zelf vorm te geven? 

 Houd je van lesgeven en 
procesbegeleiding? 

 Ben je leergierig en kun je 
je snel inwerken in nieuwe 
materie?

Consulent Ondernemen/
Haalbaarheidsstudies 
afdeling Ondernemen

 Geef je kandidaat-ondernemers 
en hun businessplan graag 
een boost met een deskundige 
haalbaarheidsstudie? 

 Kan je ondernemersadvies op 
maat bieden, met oog voor de 
persoon én zijn onderneming?

 Krijg je energie van het geven 
van collectieve workshops en 
individuele begeleiding? 

 Word je warm van het 
analyseren van cijfers en 
ondernemersplannen?

‘Wat aandacht krijgt, 
gaat groeien.’ 

Dat is met stip het 
belangrijkste uitgangspunt in 
de dienstverlening van Stebo.

We organiseren al vele jaren 
vernieuwende projecten 
en diensten op het vlak 
van samenlevingsopbouw, 
buurtontwikkeling, rationeel 
energiegebruik, wonen, werken 
en ondernemen. Vertrekken 
vanuit talenten en mogelijkheden 
van mensen, groepen en 
buurten vormt de kern van 
onze aanpak. We zorgen ervoor 
dat het overheidsbeleid ook 
werkt voor iedereen.

Herken jij jezelf in een van deze omschrijvingen?
Kijk dan op www.stebo.be/vacatures voor de sollicitatieprocedure, 
het uitgebreide functieprofi el en het sollicitatieformulier.
Jouw kandidatuur (sollicitatieformulier en cv) moet ons bereiken op
uiterlijk dinsdag 1 december 2020.

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

Expert worden in afval, klanten helpen, terrein 
proper en veilig houden, zelfs op een zaterdag? Als 
dit goed klinkt, is parkwachter jouw properste job.

Neem voor 24 november 2020 een kijkje op  
www.limburg.net/jobs voor meer informatie  
en stel je kandidaat voor één van de  
openstaande vacatures.

DE PROPERSTE 
JOB TER WERELD: 
IETS VOOR JOU?

11 PARKWACHTERS VOLTIJDS
5 PARKWACHTERS DEELTIJDS



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

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

Je profiel
• Je hebt minstens 5 jaar relevante, professionele 

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

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

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

• Je hebt bij voorkeur sectorkennis van lokale 
besturen. 

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

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

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

• Je bent een overtuigende en diplomatische 
communicator.

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

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

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

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

decretale graad.
• Meerekenbare beroepservaring: ervaring overheid wordt 

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

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

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

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

Stad Oudenaarde zoekt een

Algemeen Directeur (m/v/x)

Opkomende job: interne communicatie bij kmo
Een interne communicatieverantwoordelijke, dat was tot voor kort een job die enkel opdook bij grote bedrijven of multinationals. 
Al halen nu ook Vlaamse kmo’s ze in huis.

Kathleen De Smedt, voorzitter 
van vonk, het grootste netwerk 
voor interne communicatie in 
België, bevestigt de trend. “Men-
sen zijn tegenwoordig mondiger. 
Ze verwachten transparante 
en inspirerende informatie van 
hun werkgever”, haalt De Smedt 
als verklaring aan. Vroeger vol-
stond de jaarlijkse personeels-
vergadering. Maar tegenwoor-
dig – zeker sinds corona fysieke 
bijeenkomsten bemoeilijkt – 
springen bedrijven er, volgens 
haar, almaar creatiever en pro-
fessioneler mee om. “Hierdoor 
breekt ‘interne communicatie’ 
nu duidelijk door binnen kmo’s.” 
Een voorbeeld van de trend is 
Nelissen Steenfabrieken, een fa-
miliebedrijf dat een verantwoor-
delijke communicatie aan boord 

haalde, om praktische info te 
delen met de medewerkers. En 
ook om hen te updaten over 

projecten en verhalen die de be-
drijfswaarden tastbaar maken. 
Wat ook voorop staat, is dat de 

eigen werknemers belangrijke 
informatie ook altijd eerst ont-
vangen. Nog voor ze communi-
ceren met de buitenwereld en 
dus nog voor die medewerkers 
alles via de media moeten ver-
nemen. “Ik beschouw mezelf 
als een interne journalist. In een 
regelmatig overleg met de ma-
nagers spreken we de belang-
rijkste items door. En vervolgens 
giet ik dit in een verhaal”, vertelt 
de kersverse interne communi-
catieverantwoordelijke David 
Panis van Nelissen Steenfabrie-
ken. “Eenzijdige mededelingen 
van een directie hebben minder 
effect dan een verhaal van een 
collega. Dat is authentieker, her-
kenbaarder en dus geloofwaar-
diger.”

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  

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

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

Je profiel
• Je hebt minstens 5 jaar relevante, professionele 

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

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

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

• Je hebt bij voorkeur sectorkennis van lokale 
besturen. 

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

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

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

• Je bent een overtuigende en diplomatische 
communicator.

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

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

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

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

decretale graad.
• Meerekenbare beroepservaring: ervaring overheid wordt 

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

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

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

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

Stad Oudenaarde zoekt een

Algemeen Directeur (m/v/x)

Opkomende job: interne communicatie bij kmo
Een interne communicatieverantwoordelijke, dat was tot voor kort een job die enkel opdook bij grote bedrijven of multinationals. 
Al halen nu ook Vlaamse kmo’s ze in huis.

Kathleen De Smedt, voorzitter 
van vonk, het grootste netwerk 
voor interne communicatie in 
België, bevestigt de trend. “Men-
sen zijn tegenwoordig mondiger. 
Ze verwachten transparante 
en inspirerende informatie van 
hun werkgever”, haalt De Smedt 
als verklaring aan. Vroeger vol-
stond de jaarlijkse personeels-
vergadering. Maar tegenwoor-
dig – zeker sinds corona fysieke 
bijeenkomsten bemoeilijkt – 
springen bedrijven er, volgens 
haar, almaar creatiever en pro-
fessioneler mee om. “Hierdoor 
breekt ‘interne communicatie’ 
nu duidelijk door binnen kmo’s.” 
Een voorbeeld van de trend is 
Nelissen Steenfabrieken, een fa-
miliebedrijf dat een verantwoor-
delijke communicatie aan boord 

haalde, om praktische info te 
delen met de medewerkers. En 
ook om hen te updaten over 

projecten en verhalen die de be-
drijfswaarden tastbaar maken. 
Wat ook voorop staat, is dat de 

eigen werknemers belangrijke 
informatie ook altijd eerst ont-
vangen. Nog voor ze communi-
ceren met de buitenwereld en 
dus nog voor die medewerkers 
alles via de media moeten ver-
nemen. “Ik beschouw mezelf 
als een interne journalist. In een 
regelmatig overleg met de ma-
nagers spreken we de belang-
rijkste items door. En vervolgens 
giet ik dit in een verhaal”, vertelt 
de kersverse interne communi-
catieverantwoordelijke David 
Panis van Nelissen Steenfabrie-
ken. “Eenzijdige mededelingen 
van een directie hebben minder 
effect dan een verhaal van een 
collega. Dat is authentieker, her-
kenbaarder en dus geloofwaar-
diger.”

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  

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



Dit ga je doen: Je zorgt voor een doordacht geografisch informatiesysteem, je werkt 
ondersteunend aan organisatiebrede werkprocessen en je zorgt voor een essentiële 
verbetering van de dienstverlening.
Ben jij gebeten door geografie en heb je een bachelor of gelijkwaardig diploma?
Solliciteer dan: www.jobsolutions.be/register/6522 t.e.m. woensdag 25/11/2020

Verantwoordelijke GIS (m/v/x)
niveau B1/B3 - voltijds contractueel

Dit ga je doen: Je denkt mee op beleids- en strategisch niveau door het opmaken 
van informatiestrategieën. Je ontwikkelt en coördineert gegevensstromen en tools. 
Hieruit vloeien gestructureerde rapporten en overzichten die de werking van onze 
organisatie verbeteren en efficiënter maken.
Ben jij gebeten door ICT en strategische informatiestrategieën zijn jouw niet 
onbekend? Bovendien heb je een bachelor of gelijkwaardig diploma?
Solliciteer dan: www.jobsolutions.be/register/6523 t.e.m. woensdag 25/11/2020

Functioneel Beheerder ICT (m/v/x)
niveau B1/B3 - voltijds contractueel

Dit ga je doen: Je zorgt voor een efficiënte, vriendelijke en correcte dienstverlening 
aan de inwoners van de gemeente, wat betreft Vrije tijd in het algemeen en in het 
bijzonder voor Jeugd. Je organiseert activiteiten, leidt de speelpleinwerking en 
brengt de jeugd uit de gemeente dichter bij elkaar.
Ben jij creatief en een organisatietalent? Ben je een kei met jongeren en beschik 
je over een rijbewijs B? Heb je een bachelor of gelijkwaardig diploma?
Solliciteer dan: www.jobsolutions.be/register/6545 t.e.m. woensdag 9/12/2020

Jeugdconsulent (m/v/x)
niveau B1/B3 - voltijds contractueel

Dit ga je doen: Je zorgt ervoor dat evenementen zowel op theater technisch vlak als 
op vlak van veiligheid vlekkeloos verlopen in GC De Route. Daarnaast doe je 
ook de algemene planning van de theatertechniek in functie van de opeenvolging 
van de activiteiten en beschikbare zalen. Je spreekt af met gebruikers 
(verenigingen en professionele gezelschappen). 
Ben jij flexibel om te werken in het weekend en ’s avonds? Heb jij een basis aan 
geluids- en belichtingstechniek in de vingers? Kan je vlot omgaan met mensen, 
dan zijn wij op zoek naar jou. Voor deze functie vragen wij minimaal een diploma 
hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld.
Solliciteer dan: www.jobsolutions.be/register/6495 t.e.m. woensdag 2/12/2020

Theatertechnicus (m/v/x)
niveau C1/C3 - voltijds contractueel

Wat bieden wij jou?  
• een salaris volgens de weddeschalen van de openbare sector  

(alle relevante beroepservaring en maximaal 8 jaar niet-relevante ervaring 
komen in aanmerking)

• maaltijdcheques
• fietsvergoeding
• abonnement openbaar vervoer
• gunstige verlofregeling
• hospitalisatieverzekering na 6 maanden
• ruime trainings- en opleidingsmogelijkheden

Interesse of meer 
info?

Personeel
03 727 17 00

personeel@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be 

Gemeente  
Sint-Gillis-Waas zoekt:

Dit ga je doen: Als deskundige speel je een centrale rol in het streven naar een meer 
duurzame mobiliteit in de gemeente. Je werkt concrete projecten uit op basis van het 
gemeentelijk mobiliteitsplan en gebruikt dit als toetssteen voor de beoordeling van 
vragen, opmerkingen en suggesties van burgers en verenigingen.
Ben jij gebeten door mobiliteit en heb je een bachelor of gelijkwaardig diploma? 
Solliciteer dan: www.jobsolutions.be/register/6433 t.e.m. dinsdag 24/11/2020

Deskundige Mobiliteit (m/v/x)
niveau B1/B3 - voltijds contractueel

23 september 2020Scan me en ontvang 
je gratis toegangsticket!

Virtuele

Schrijf je nu gratis in: 

www.jobat.be/beurs

14:00 - 19:00

19 november 2020

HET ZORGBEDRIJF SAKURA IS OP ZOEK NAAR: 

• HOOFDVERPLEEGKUNDIGE
BV5 | M/V | 2 FULLTIME BETREKKINGEN

• COÖRDINEREND ANIMATOR
B1-B2-B3 | M/V | 1 FULLTIME EN 1 HALFTIJDSE BETREKKING

ONS AANBOD: • Onbeperkte overname relevante anciënniteit. 
• Maaltijdcheques. • Fietsvergoeding. • Tweede pensioenpijler. 
• Hos pi talisatieverzekering. • Interne en externe vormings  mo-
gelijk heden. • Minimum 26 verlofdagen. • Opname in wervings- 
   re serve van één jaar (VERLENGBAAR).

Het zorgbedrijf 
Sakura is een 
welzijnsvereniging  
die residentiële 
zorg voor ouderen 
voorziet verspreid 
over 3 campussen, 
waaronder het 
woonzorgcentrum 
Ter Durme, Hof Van 
Eksaarde, Ter Moere 
en daarbij horende 
assistentiewoningen.

INTERESSE?
Neem een kijkje op onze website zorgbedrijf-sakura.lokeren.be/werken-bij-ons. 
Hier vind je meer info over de functie, de functievereisten, de aanwervingsvoorwaar-
den en het indienen van je kandidatuur. Solliciteren kan tot en met 14/12/2020 via 
vacature@zorgbedrijfsakura.be  
ZORGBEDRIJF SAKURA IS OOK STEEDS OP ZOEK NAAR VERPLEEGKUNDIGEN EN ZORGKUNDIGEN.

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



 we zijn op zoek naar een

projectingenieur
fiets
voor de dienst Mobiliteit van de Provincie Oost-Vlaanderen
(voltijds contractuele functie)

voorwaarden
Belg, masterdiploma, rijbewijs B

meer info
over de job, ons aanbod en hoe solliciteren: vacatures.oost-vlaanderen.be
Inschrijven mogelijk t.e.m 30/11

Bouw jij mee
aan de fietssnelwegen
van vandaag
en de toekomst?

Onze klant, Ghysel en De Lombaerde BV te
St. Denijs-Westrem bij Gent, is een dynamisch en 
groeiend accountantskantoor. Reeds meer dan 
30 jaar begeleiden zij hun cliënten in accountancy 
en fi scaliteit. Hierbij kunnen zij rekenen op een 
team van 20 collega’s. 

Om hun groei te ondersteunen, zoeken zij m/v:

Functie:
• Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van 
klantendossiers van A tot Z en dit met de steun van een 
vennoot. • Je voorziet de voorbereiding en opvolging van 
diverse opdrachten zoals oprichtingen, fi scale controles, 
vereff eningen, etc... • Je bent het eerste aanspreekpunt van 
onze klanten bij vragen of problemen.

Jouw profi el:
• Je beschikt over een relevant diploma en/of enkele jaren 
relevante ervaring. • Je bent cijfermatig en analytisch sterk. 
• Je bent nauwkeurig, precies en werkt grondig. • Je bent 
communicatief en in staat om goede klantencontacten te 
onderhouden. 

Aanbod:
Ghysel en De Lombaerde BV biedt je een uitdagende
functie in een dynamische werkomgeving in volle groei, 
met respect voor de work-life-balance. Er is een attractief 
verloningspakket met extralegale voordelen voorzien. Een 
gevarieerd werkaanbod in een 
standvastig en leuk team. 

Interesse? Bezorg jouw gegevens aan: kim@aanwervingshuis.be
Kortrijksesteenweg 1099, Gent | T 09 310 83 39 | www.aanwervingshuis.be
Deze functie wordt exclusief behandeld door Aanwervingshuis.

Boekhouder/
Dossierbeheerder (ref 1405)

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

experts in personeelsscreening

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

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK? 

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

heftruckchauff eur-
reachtruckchauff eur

CHECK:

Ben jij een gedreven teamplayer met techniek in de vingers? Ben je ervaren en op 
zoek naar een nieuwe uitdaging? Of zet je je eerste stappen op de arbeidsmarkt?  
We ontmoeten je graag! . 

Omwille van investeringen in onze fabriek zijn we op zoek naar 
nieuwe collega’s:

jobs.danone.com
Meer info op

Solliciteren kan via onze website of via 
yourcareer.belgium@danone.com 

Danone Rotselaar is met 450 medewerkers een van 
de grootste productiesites van Danone-yoghurt in 
Europa. Deze vestiging is gespecialiseerd in drink- en 
roeryoghurts en ontwikkelde zich de laatste jaren tot een 
hoogtechnologische fabriek, waar we erg trots op zijn. 

+ MACHINEOPERATOREN
verschillende shiften

+ TECHNIEKERS V/L
+ PROCESOPERATOREN V/L
+ ORDERPICKERS



1 administratief 
medewerker
administratie secretariaat – voltijds

Vereiste diploma: Hoger secundair 
onderwijs
Voornaamste taken: algemene 
administratie + administratieve 
ondersteuning van de algemeen directeur.
Minimum/maximum brutosalaris per 
maand salarisschalen C1-3: 1965;87 / 
3598,06 euro.
(nuttige anciënniteit wordt gevalideerd)

1 medewerker 
bibliotheek
halftijds

Vereiste diploma: Bachelor
Voornaamste taken: gebruikelijke 
bibliotheektaken en opzetten van diverse 
publieksgerichte en promotionele 
projecten in het kader van de 
ingebruikname van de nieuwe bibliotheek. 
Minimum/maximum brutosalaris per 
maand salarisschaal B1-3: 2509,94 / 
4229,18 euro.
(nuttige anciënniteit wordt gevalideerd)

Je stuurt je gemotiveerde kandidatuur, samen met een curriculum vitae en een afschrift 
van je Nederlandstalige diploma (of - indien Franstalig - het bewijs van Nederlandstalige 
taalkennis afgeleverd door Selor (art. 7 )), per brief naar het college van burgemeester 
en schepenen, Witte Dovenetellaan 3D te 1970 Wezembeek-Oppem of door e-mail aan 
dirk.vansever@wezembeek-oppem.be.

Uiterlijke inschrijvingsdatum: 1 december 2020.
Voorwaarden en examenprogramma zijn te bekomen op de personeelsdienst, tel. 02 783 12 40

Gemeentebestuur Wezembeek-Oppem 
werft aan voor een statutaire indiensttreding 
met een wervingsreserve van 2 jaar:

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.

Opkomende job: interne communicatie bij kmo
Een interne communicatieverantwoordelijke, dat was tot voor kort een job die enkel opdook bij grote bedrijven of multinationals. 
Al halen nu ook Vlaamse kmo’s ze in huis.

Kathleen De Smedt, voorzitter 
van vonk, het grootste netwerk 
voor interne communicatie in 
België, bevestigt de trend. “Men-
sen zijn tegenwoordig mondiger. 
Ze verwachten transparante 
en inspirerende informatie van 
hun werkgever”, haalt De Smedt 
als verklaring aan. Vroeger vol-
stond de jaarlijkse personeels-
vergadering. Maar tegenwoor-
dig – zeker sinds corona fysieke 
bijeenkomsten bemoeilijkt – 
springen bedrijven er, volgens 
haar, almaar creatiever en pro-
fessioneler mee om. “Hierdoor 
breekt ‘interne communicatie’ 
nu duidelijk door binnen kmo’s.” 
Een voorbeeld van de trend is 
Nelissen Steenfabrieken, een fa-
miliebedrijf dat een verantwoor-
delijke communicatie aan boord 

haalde, om praktische info te 
delen met de medewerkers. En 
ook om hen te updaten over 

projecten en verhalen die de be-
drijfswaarden tastbaar maken. 
Wat ook voorop staat, is dat de 

eigen werknemers belangrijke 
informatie ook altijd eerst ont-
vangen. Nog voor ze communi-
ceren met de buitenwereld en 
dus nog voor die medewerkers 
alles via de media moeten ver-
nemen. “Ik beschouw mezelf 
als een interne journalist. In een 
regelmatig overleg met de ma-
nagers spreken we de belang-
rijkste items door. En vervolgens 
giet ik dit in een verhaal”, vertelt 
de kersverse interne communi-
catieverantwoordelijke David 
Panis van Nelissen Steenfabrie-
ken. “Eenzijdige mededelingen 
van een directie hebben minder 
effect dan een verhaal van een 
collega. Dat is authentieker, her-
kenbaarder en dus geloofwaar-
diger.”

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  

Gebiedscoördinator Zeebrugge 
(A4a-A4b)

Opleidingsniveau Master

ZEEr gemotiveerde 
BRUGGEnbouwer 
gezocht

Er staan in Zeebrugge de komende jaren heel wat 
infrastructuurprojecten gepland, en om die in goede banen te 

leiden hebben we jou nodig. Want er zijn genoeg vissen in de 
zee, maar zoals onze gebiedscoördinator is er maar één!

Zeebrugge’s got talent
• Je draagt elke dag een ‘I <3 ZEEBRUGGE’-T-shirt naar het werk. 

(Onder je hemd mag ook – een beetje zoals een superheld). 

• Je bouwt bruggen tussen de overheden, burgers en bedrijven

• Je bent sociaal en communicatief: het ideale aanspreekpunt

• Je werkt graag projectmatig en houdt rekening met de financiën

• Je hebt oog voor quick wins én de gebiedsvisie op lange termijn

• Het havenlandschap heeft geen geheimen meer voor je

Vitamin Sea (en andere voordelen)
• Een uitdagende job die veel voldoening geeft

• 1500 plezante collega’s en toffe personeelsactiviteiten

• Een soepele verlofregeling (31 dagen o.b.v. fulltime)

• Telewerk-, opleidings- en doorgroeimogelijkheden

• Tal van extralegale voordelen (zie website)

Ga jij met ons in zee? 
Solliciteer dan voor Gebiedscoördinator Zeebrugge vóór 30 november 
2020 via www.brugge.be/vacatures en klik op de knop ‘Solliciteren’. 
Voeg je cv, 4 jaar toegelichte beroepservaring, motivatiebrief en kopie van 
het gevraagde diploma toe. De eerste selectieproef is een thuisopdracht. 

Meer info?
Raadpleeg het selectieprogramma of neem contact op met 
Personeel & Organisatie via het nummer 050 44 96 30 of 
per mail naar selecties@brugge.be.

Revitalisatie Zeebrugge
Tussen 2021 en 2023 heb jij maar één missie: 

Zeebrugge revitaliseren op het vlak van 
havenwerking, leefbaarheid en infrastructuur. 

Je vergroot het maatschappelijk draagvlak voor 
de bouw van een nieuwe zeesluis en vaart pas 

huiswaarts als alle partijen tevreden zijn. 

www.brugge.be/vacatures

WERFT
AAN

nu duidelijk door binnen kmo’s.” 
Een voorbeeld van de trend is 
Nelissen Steenfabrieken, een fa-
miliebedrijf dat een verantwoor-
delijke communicatie aan boord 

effect dan een verhaal van een 
collega. Dat is authentieker, her-
kenbaarder en dus geloofwaar-
diger.”

William Visterin



23 september 2020

Virtuele

Schrijf je nu gratis in: 

www.jobat.be/beurs

14:00 - 19:00
19 november 2020

Deze bedrijven verwachten je!



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)

Ben jij een gedreven teamplayer met techniek in de vingers? Ben je ervaren en op 
zoek naar een nieuwe uitdaging? Of zet je je eerste stappen op de arbeidsmarkt?  
We ontmoeten je graag! . 

Omwille van investeringen in onze fabriek zijn we op zoek naar 
nieuwe collega’s:

jobs.danone.com
Meer info op

Solliciteren kan via onze website of via 
yourcareer.belgium@danone.com 

Danone Rotselaar is met 450 medewerkers een van 
de grootste productiesites van Danone-yoghurt in 
Europa. Deze vestiging is gespecialiseerd in drink- en 
roeryoghurts en ontwikkelde zich de laatste jaren tot een 
hoogtechnologische fabriek, waar we erg trots op zijn. 

+ MACHINEOPERATOREN
verschillende shiften

+ TECHNIEKERS V/L
+ PROCESOPERATOREN V/L
+ ORDERPICKERS

BEGELEIDER
voor doelgroepen van mensen met een beperking

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

Gaat over tot de aanwerving in contractueel verband
voor het Woonzorgcentrum Sint-Remigius (met
werfreserve) van:

Inschrijvingsformulier te bekomen via OCMW

Pittem, Koolskampstraat 46, 8740 Pittem of via het

telefoonnummer 051/61 00 60 of via e-mail:

ocmw.pittem@publilink.be

Kandidaturen dienen uiterlijk 26 november 2020
verstuurd te worden aan de personeelsdienst van

OCMW Pittem.

Zorgkundige - voltijds/deeltijds (m/v) - C1-C2
Contractueel - loon min. € 1965,88 - max. € 3307,90

Hulpkok - deeltijds (m/v) - D1-D3
Contractueel - loon min. € 1929,61- max. € 3003,23

Onderhoudspersoneel - deeltijds (m/v) - E1-E3
Contractueel - loon min. € 1922,35 - max. € 2401,13

DUBAERE nv, met productievestigingen in MEULEBEKE en 
AALTER is een gespecialiseerd toeleverancier voor beton-
fabrieken en bouwaannemingsbedrijven in België, Neder-
land en Frankrijk.
Voor de afdeling “buigcentrale” in MEULEBEKE wensen wij 
over te gaan tot de vaste aanwerving van een (m/v)

TECHNISCH-COMMERCIEEL 
MEDEWERKER
met bouwtechnische interesse (ref 57 607)

De uitdaging: Je wordt een interne spilfi guur ter ondersteuning van de klanten-aannemers, de 
werfl eiders en de studiebureau’s. Je zal instaan voor technisch advies (innovatieve oplossingen), 
offerte-opmaak en orderverwerking. Tevens maak je de nodige afspraken ivm de bestellingen 
en leveringen.
Hiertoe werk je dagelijks nauw samen met de commercieel directeur.

Profi el: • bachelor bouwkunde of gelijkwaardig door ervaring • sterk technisch-praktisch inzicht 
• bij voorkeur vertrouwd met de bouwsector • initiatiefrijk en KMO-minded. 

Aanbod: • een zéér afwisselende en autonome job • een collegiale werksfeer • een familiale 
bedrijvengroep met een sterke dynamiek en investeringszin • een solide onderneming 

gekend als een betrouwbare partner bij talrijke bedrijven • een aantrekkelijk vast 
salaris + diverse voordelen.

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 

In het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart 
Ieper zetten 500 medewerkers zich in om de 

levenskwaliteit van de patiënten te verhogen. 
Wij zoeken (m/v):

PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE
EN NACHTVERPLEEGKUNDIGE

De snelste weg  
naar een job in  

de publieke
of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op 
WWW.POOLSTOK.BE

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? 



There is no “I” 
in team. Maar wel 
een       natuurlijk.

Kom knallen in het team van ALDI: 
vind een job in je buurt op aldi.be/jobs

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

www.torhout.be

Torhout is een levende stad in het hart van de provincie West-Vlaanderen, met 
meer dan 20 000 inwoners. 200 personeelsleden zetten zich dagelijks in om 
een waaier aan diensten aan te bieden aan de inwoners. Het stadsbestuur 
van Torhout gaat over tot de aanwerving van een (m/v):

CENTRUMMANAGER
Voltijds contractuele functie voor twee jaar
Functie: Je staat in voor de coördinatie en uitwerking van het project ‘Torhout 
Winkelstad’ waarmee we Torhout op de kaart willen zetten als winkelstad voor 
de regio. Versterken van het kernwinkelgebied, ondersteunen van de kleinhandel 
en gerichte communicatie opzetten naar doelgroepen behoort tot je kerntaken.
Profi el: We zoeken een dynamisch persoon met enige notie van het 
werkveld die zijn schouders wil zetten onder het project ‘Torhout 
winkelstad’. Je hebt zin voor initiatief en kan goed samenwerken en 
mensen verbinden. Je bent resultaatsgericht en communiceert vlot.
We zoeken iemand met twee jaar relevante ervaring binnen de sector.
De selectieproeven omvatten een schriftelijke proef, een competentiegericht 
interview en een assessment.
Kandidaturen vergezeld van een curriculum vitae dienen uiterlijk 
op 9 mei 2016 verstuurd naar het college van burgemeester en 
schepenen, Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout.
Een informatiebundel met de volledige toelatings- en aanwervingsvoor-
waarden, functiebeschrijving, berekeningswijze bezoldiging, enz. 
kan bekomen worden via de personeelsdienst tel. 050 22 11 35 of de 
website www.torhout.be

DIRECTEUR ZORG WZC SINT AUGUSTINUS (A4a - A4b) 
Profi el: Je hebt een hart voor ouderen. Je staat in voor de dagelijkse leiding van de zorg en de 
bewonersgerichte activiteiten in het woonzorgcentrum. Je hebt aandacht voor een integraal zorg-
beleid. Je weet je medewerkers en team te enthousiasmeren en staat in voor een open communicatie 
naar bewoners, familie en medewerkers. 

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (BV5) - voltijds 
Profi el: Als hoofdverpleegkundige werk je samen in een team met je collega hoofdverpleegkundigen en 
de directie. Je hebt een hart voor ouderen, je bent zorgzaam voor bewoners, familie en collega’s. Je bent 
verantwoordelijk voor 

 • het welzijn, de gezondheid en een kwalitatieve zorg op maat van je bewoners 
 •  een goede verpleegkundige coördinatie van je afdeling
 •  de personeelsplanning, de motivatie en coaching van
  je team in een dynamische organisatie.

We zijn ook nog steeds op zoek naar gemotiveerde:

VERPLEEGKUNDIGEN (BV1 - BV3 / C3 - C4) 
Functie: Als verpleegkundige werk je samen met je collega’s in één van 
de zorgafdelingen van het woonzorgcentrum. Je staat in voor de spe-
cifi eke verpleegkundige taken en het welbevinden van de bewoners.
Je hebt een hart voor mensen en bent zorgzaam voor de bewoners, 
familie en collega’s.

ZORGKUNDIGEN (C1 - C2) - voor dag- en nachtdienst
Functie: Je staat in voor de verzorging en hebt oog voor het wel-
bevinden van de bewoners. Je staat hierbij garant voor een kwalitatieve zorg op 
maat. Je hebt een hart voor mensen en bent zorgzaam voor de bewoners, familie 
en collega’s.

Solliciteren voor deze functies kan schriftelijk uiterlijk vrijdag 20 november 2020 voor Directeur zorg 
en Hoofdverpleegkundige. Kandidaten voor Verpleegkundige en Zorgkundige worden bij kandidaat-
stelling gecontacteerd voor een sollicitatiegesprek. 

Personeeldienst Lokaal Bestuur Torhout, Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout of via selecties@torhout.be
met volgende bijlagen: • sollicitatiebrief • uitgebreid CV • vereist diploma.

Torhout is een levende stad in het hart van de provincie West-Vlaanderen, met meer dan 20 000 inwoners. 
400 personeelsleden zetten zich dagelijks in om een waaier aan diensten te bieden aan de inwoners. Lokaal 
bestuur Torhout gaat over tot de aanwerven van (m/v):

Een informatiebundel met de volledige toelatings- en aanwervingsvoor-
waarden, functiebeschrijving, berekeningswijze bezoldiging, enz. kan 
bekomen worden via de personeelsdienst (tel. 050 22 11 35) of de website 
www.torhout.be/vacatures

Ready for a fresh

CHALLENGE?
Finance professionals

More info? 
www.edgardcooper.com/pages/jobs

Interested? Please contact 
ilse@edgardcooper.com

FINANCIAL CONTROLLER - Wake up the sleeping dogs
In your role, you’ll be joining the finance department and takin up the 

responsibility for building financial models that will enable senior leadership 
to make effective decisions about the company’s cost base and revenue projections

SENIOR ACCOUNTANT - Have a great poker face during audits
Analytical from nose to tail? Born with a calculator and booking software in 

your hand? We are looking for you to take up the responsibility for the monthly 
closing activities of our Belgian and foreign entities.

ACCOUNTANT - You take the credit, we process the debit
We are looking for an enthusiastic accountant that is crazy about numbers 

and continuously looks to improve our Accounting effectiveness.

 CREDIT CONTROLLER - Be our Golden (Money) Retriever
Responsible for a strong credit & collection process and reporting  to reduce 

the overdue balance.

 PAYROLL MANAGER - Feel free to slip us something extra now and then
Do the monthly payroll in collaboration with our social secretariats in 

the different countries, you ensure everyone is paid on time in accordance 
to local laws and regulations.

Edgard & Cooper is a young, fast-growing international company 
with headquarters in Kortrijk, active in high-quality dog and cat food.

We are looking for people who want to have a positive impact.

KORTRIJK
where?



Momenteel zoeken we:
- Zorgpartner (regio Oudenaarde)
- Coach dienstencheques (regio Gent)
- Medewerker boekhouding (Gent)
- Stafmedewerker dienstencheques (Gent)
- Administratief medewerker aankoop (Brussel)
- Analist/coach (Gent/Mechelen)
- Hoofd van Interne Dienst voor Preventie 
- Preventieadviseur niveau 2 (Gent)

Solliciteer nu en bekijk ook onze andere vacatures op 
www.familiehulp.be/jobs

Ook in deze uitzonderlijke tijden zoeken we 
uitzonderlijke medewerkers. Deel je met een ons 
een passie voor zorg en ondersteuning?

Word deel van 
de familie!

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)

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

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

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

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

 een positieve werkomgeving  een uitstekend marktconform 
remuneratiepakket.

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

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

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

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

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

ondersteuning door een professioneel administratief-logistiek team.

Boekhouder

bij voorkeur via het formulier op onze website
per post: HR-dienst, Clement Cartuyvyvy elsstraat 12, 3800 Sinntt-Truiden
via mail naar hr@zorgbedrijfsfsf inttruiden.be

Aanbod: voltijds contract onbepaalde duur, aantrekkelijke en marktconforme
vveerrlloonniinngg oopp BB-nniivveau ((vanaaf € 30.119,30 tot maximaal € 50.750,15 aan index 1.740),
aangevuld met o.a. eindejaarspremie en vakantiegeld, maaltijdcheques, volledige
terugbetaling woon-werkvkvk erkeer met het openbaar vervoer, ev. fietsvergoeding,
gratis hospitalisatie-verzekering, ICT-middelen. Je werkt 38 uur per week in een
glijtijdsysteem en hheebbt 39 vrije dagen per jaar (verlof,f,f feestdagen en
dienstvrijstellingeen op kermiis -eenn ccaarrnnavalmaandag). Geslaagde kandidaten worden
opgenomen in een werfreserve voor de duur vaann 11 jjaaaarr.

Toelatingsvoorrwaarden: minstens een bachelor in het beddrijfsfsf beheer en
administratie opptie boekhouding, boekhouding-informatica oof fiscaliteit (of een
bachelordiplomma ofwfwf el een diploma hoger onderwijs van éénn cyclus of daarmee
gelijkgesteld onnderwijs in de richting boekhouden). Je hebt oook een perfecte kennis
van het Nederrlands.

Meer weten?? Bezoek onze website www.zorgbedrijfsinttruiden.be voor meer
info over Zorgbedrijf Sint-Truiden, de volledige informatiebundel met het
examenprogramma en de functiebeschrijving of neem contact met Sara Vanaeken,
HR business partner (tel. 011 69 70 38 – sara.vanaeken@zorgbedrijfsinttruiden.be).

Overtuigd? Je kandidatuur (motiveringsbrief, CV en diploma) moet ons ten laatste
op 2 december 2020 bereiken. Solliciteren kan:

Laattijdige of onvolledige kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.

Ontdek ook onze andere boeiende (zorg)functies via onze website!

Boekhkhk oudersrsr creatitit efefe ?f?f Dat zoudden vevev el mensen niet zegege gggg en, maar bijiji de fifif nini anciële didid enst vavav n
ZoZoZ rgrgr bgbg edrdrd irir jiji fjfj Sinini t-TrTrT uiden durvevev nn wewew onszszs elflfl gerust creatitit efefe te noemen. WeWeW zijiji njnj creatitit efefe met
cijiji fjfj efef rsrsr ,s,s maar vovov oral creatitit efefe inini het bedenkekek n vavav n oplossinini gngn en. Heb jijij jiji een passie vovov or cijiji fjfj efef rsrsr
en hou je vavav n een wawaw rmrmr e en meensgsgs eririr chte aanpak? Dan ben jijij jiji de boekhkhk ouder didid e wewew zoekekek n!

Goesting in de match 
van jouw leven? 

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

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

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?


