
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  

VAN TALENT TOT ACTIE: DIT ZIJN DE FOCUSDOMEINEN

Of je nu op kantoor zit of in je thuiskantoor: je job blijft dezelfde. En dan is het maar best dat 
je je er goed bij voelt. Wie goed in zijn vel zit op het werk, is ook gewoon gelukkiger. 
Bij twijfel is het tijd om je te focussen op je werkgeluk. Deze vijf vragen brengen dan soelaas.

Vraag 1.  GEEFT JE JOB ZIN?
Waarom doe je nu eigenlijk wat je doet? Wat drijft 

jou in je leven? Of met een dure term: wat is jouw 

‘intrinsieke’ motivatie? “Ik stel vast dat veel mensen 

in een rat race zitten. Ze hollen zichzelf achterna en 

maken geen tijd om zich af te vragen  waarom ze hun 

job doen”, stelt Ann Devynck, coach en HR experte 

bij Better Minds Coaching. “Mensen die bezig zijn 

met wat ze echt belangrijk vinden en weten waarom 

ze hun job doen, voelen zich van betekenis ”, stelt  

Devynck. “Vraag een verpleegkundige waarom hij of 

zij dat doet, en je krijgt vaak als antwoord: ik doe het 

voor mijn patiënten. Dat is de betekenis van de job.” 

Vraag 2. WAT ZIJN JE TALENTEN?
Ieder mens heeft talenten of sterktes. Ook al denk 

je op sommige momenten dat dat niet het geval 

is. Meer inzicht krijgen in jouw talenten zorgt er-

voor dat je weer gericht op zoek kan gaan naar 

jobs waar je die kan inzetten. “Talent is iets waar je 

goed in bent én wat je ook graag doet”, oppert Ann  

Devynck, en ze verwijst naar de flow waarin je zit 

als je helemaal opgaat in je werk en de tijd uit het 

oog verliest. “Jouw talenten zijn zaken waar iemand 

anders heel wat moeite voor moet doen, en die voor 

jou vanzelfsprekend zijn.”

Vraag 3.  WAAR WIL JE IN GROEIEN?
Wat doe je graag? Wat interesseert je en waar 

wil je beter in worden? Definieer waarin je wil  

groeien. Zo stuur je je eigen loopbaan vanzelf 

in de goede richting. 

Ann Devynck wijst hier ook op het belang van 

een groeimindset. “Zo’n mindset kan je ook 

doen beseffen dat je iets nog niet zo goed 

kan, maar dat je het wel wil leren. En dat je  

jezelf ook toelaat om daarbij fouten te  

maken”, stelt ze. Sommige mensen vertrek-

ken vanuit een vaste mindset. “Zij denken dan 

dat hun talenten voor altijd vastliggen, want  

onterecht is.”

Vraag 4.  MATCHEN JE WAARDEN?
Waar sta jij voor? Wat zijn jouw waarden en zijn 

deze aanwezig in je werkcontext en bij je werk-

gever? “Kunnen werken in een omgeving waar 

een match is tussen jouw waarden en die van je 

werkgever, is essentieel om werkgeluk te erva-

ren”, oppert Devynck, die onder meer respect, 

autonomie, eerlijkheid, transparantie of team- 

spirit opsomt als mogelijke waarden. “Ze vormen 

je innerlijk kompas, passen bij je persoonlijkheid 

en zijn voor iedereen anders.”

Vraag 5.  GA JE TOT ACTIE OVER?
Hierbij ga je met bovenstaande sleutels aan de 

slag om meer werkgeluk te ervaren. ”Of je nu van 

job verandert of actie onderneemt in je bestaan-

de job, je zet jezelf (weer) in de driver’s seat van 

je leven en neemt zelf verantwoordelijkheid op”,  

aldus Devynck. ”Je doel concreet maken en  

kijken welke kleine stapjes je kan zetten richting 

je doel. Het is vooral kwestie  om zelf het heft in 

handen te nemen. Of zoals ik vaak zeg: ga van 

calimero naar calihero.”

William Visterin

5 cruciale vragen over 
jouw geluk op het werk

GRATIS WEBINAR:

Focus op je Werkgeluk

Op 24 november om 12 uur organise-
ren Jobat en Better Minds Coaching  
een webinar ‘Focus op je werkgeluk’ 
waar er dieper op deze
domeinen wordt ingegaan. 

Gratis inschrijven kan op: 

https://bettermindscoaching.com/jobat  

of via de QR-code 

“Veel mensen zitten 
in een rat race. 

Ze maken geen tijd om 
zich af te vragen waarom 

ze hun job doen”, 
Ann Devynck,   

coach en HR experte 
bij Better Minds Coaching



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

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de 
VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in 
het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg 
Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas.
Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij 
momenteel een openstaande vacature voor een (m/v):

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a, 9340 Lede • www.pcariadne.be

PLAATS VAN 
TEWERKSTELLING:
PC Ariadne 
Reymeersstreet 13a, 
9340 Lede 

INTERESSE?  
Verstuur je sollicitatiebrief 
en cv per voorkeur 
via mail naar 
jobs@pcariadne.be.jobs@pcariadne.be.  

HOOFDAPOTHEKER
CAMPUS LEDE
(0,8 VTE)

Jouw functie: Je wordt tewerkgesteld als titularis-apotheker 
in het Psychiatrisch Centrum Ariadne. Conform het K.B. 
van 04.03.1991 ben je o.a. verantwoordelijk voor het 
geneesmiddelen-management, aankoopbeleid, organisatie, 
leiding geven aan de apotheekassistenten, overleg, distributie, 
accreditatie, enz.  Je werkt nauw samen met een collega 
apotheker en de apotheekassistenten.

Jouw profiel: • Je bent master in de farmaceutische 
wetenschappen en beschikt over een certificaat van 
ziekenhuisapotheker • Je beschikt over leidinggevende 
competenties om de apotheekassistenten aan te sturen, 
te motiveren en te coachen • Je bent klant-, resultaat- en 
samenwerkingsgericht en hebt oog voor kwaliteit en veiligheid 
• Je engageert je om op een positieve wijze mee te werken 
binnen een waarden gedreven organisatie • Je bent in het bezit 
van een uittreksel uit het strafregister (Model 1) afgeleverd in 
toepassing van artikel 595.

Ons aanbod: • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte 
voor maximale professionele ontplooiing • Een deeltijds 
contract (30,4 uren per week) van onbepaalde duur in een 
dynamische en gevarieerde werkomgeving • Een competitief en 
aantrekkelijk verloningspakket.

Meer informatie: Voor bijkomende informatie kan je terecht bij 
Marc Vandergraesen, algemeen directeur of Karine Maekelberg, 
ziekenhuisapotheker op het nummer 053/76.21.27.

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.

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



We werken aan de toekomst van 
mobiliteit met verschillende merken 
en talloze oplossingen.

www.dieteren.be/nl/brands-and-services
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Het gemeentebestuur van Arendonk zoekt:

OMGEVINGSAMBTENAAR 
MILIEU niveau A • voltijds • contractueel

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

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

bericht in te stellen zodat alle toekomstige verzenders 

op de hoogte worden gebracht van het feit dat de 

werknemer zijn functie heeft verlaten, en dit geduren-

de een beperkte periode (meestal 1 maand). Na deze 

periode wordt de mailbox best verwijderd. In geen

hun professionele e-mailadressen actief bleven. In 

het geval van de CEO was dat zelfs meer dan twee 

en een half jaar na zijn vertrek nog het geval. De GBA 

legde het betreffende bedrijf voor dit alles een boete 

van 15.000 euro op.  (WiVi)

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.
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Zorgmanager

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

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

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

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

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

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

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

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

 www.integrozorg.eu

DIRECTEUR ZORG EN LEVEN 
Met inspirerende, mensgerichte visie en leiderschapsvaardigheden

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

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

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

Meer info? Contacteer Jeroen Smeulders 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

Of je nu op kantoor zit of in je thuiskantoor: je job blijft 
dezelfde. En dan is het maar best dat je je er goed bij 
voelt. Wie goed in zijn vel zit op het werk, is ook gewoon 
gelukkiger. Bij twijfel is het tijd om je te focussen op je 
werkgeluk. Deze vijf vragen brengen dan soelaas.

VRAAG 1. GEEFT JE JOB ZIN?
Waarom doe je nu eigenlijk wat je doet? Wat drijft jou in je leven? Of met een dure 

term: wat is jouw ‘intrinsieke’ motivatie? “Ik stel vast dat veel mensen in een rat race 

zitten. Ze hollen zichzelf achterna en maken geen tijd om zich af te vragen  waarom 

ze hun job doen”, stelt Ann Devynck, coach en HR experte bij Better Minds Coa-

ching. “Mensen die bezig zijn met wat ze echt belangrijk vinden en weten waarom 

ze hun job doen, voelen zich van betekenis ”, stelt Devynck. “Vraag een verpleeg-

kundige waarom hij of zij dat doet, en je krijgt vaak als antwoord: ik doe het voor 

mijn patiënten. Dat is de betekenis van de job.” 

5 cruciale vragen over 
jouw geluk op het werk

VAN TALENT TOT ACTIE: DIT ZIJN DE FOCUSDOMEINEN VRAAG 2. WAT ZIJN JE TALENTEN?
Ieder mens heeft talenten of sterktes. Ook al denk je op sommige momenten dat 

dat niet het geval is. Meer inzicht krijgen in jouw talenten zorgt ervoor dat je weer 

gericht op zoek kan gaan naar jobs waar je die kan inzetten. “Talent is iets waar je 

goed in bent én wat je ook graag doet”, oppert Ann Devynck, en ze verwijst naar 

de flow waarin je zit als je helemaal opgaat in je werk en de tijd uit het oog verliest. 

“Jouw talent zijn zaken waar iemand anders heel wat moeite voor moet doen, en 

die voor jou vanzelfsprekend zijn.”

VRAAG 3. WAAR WIL JE IN GROEIEN?
Wat doe je graag? Wat interesseert je en waar wil je beter in worden? Definieer 

waarin je wil groeien. Zo stuur je je eigen loopbaan vanzelf in de goede richting. 

Ann Devynck wijst hier ook op het belang van een groeimindset. “Zo’n mindset kan 

je ook doen beseffen dat je iets nog niet zo goed kan, maar dat je het wel wil leren. 

En dat je jezelf ook toelaat om daarbij fouten te maken”, stelt ze. Sommige mensen 

vertrekken vanuit een vaste mindset. “Zij denken dan dat hun talenten voor altijd 

vastliggen, want onterecht is.”

VRAAG 4. MATCHEN JE WAARDEN?
Waar sta jij voor? Wat zijn jouw waarden en zijn deze aanwezig in je werkcontext en 

bij je werkgever? “Kunnen werken in een omgeving waar een match is tussen jouw 

waarden en die van je werkgever, is essentieel om werkgeluk te ervaren”, oppert 

Devynck, die onder meer respect, autonomie, eerlijkheid, transparantie of team-

spirit opsomt als mogelijke waarden. “Ze vormen je innerlijk kompas, passen bij je 

persoonlijkheid en zijn voor iedereen anders.”

VRAAG 5. GA JE TOT ACTIE OVER? 
Hierbij ga je met bovenstaande sleutels aan de slag om meer werkgeluk te ervaren. 

”Of je nu van job verandert of actie onderneemt in je bestaande job, je zet jezelf 

(weer) in de driver’s seat van je leven en neemt zelf verantwoordelijkheid op”, aldus 

Devynck.  Je doel concreet maken en kijken welke kleine stapjes je kan zetten rich-

ting je doel. Het is vooral kwestie  om zelf het heft in handen te nemen. Of zoals ik 

vaak zeg: ga van calimero naar calihero.”   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  

GRATIS WEBINAR: focus op je Werkgeluk
Op 24 november om 12 uur organiseren Jobat en Better Minds 
Coaching een webinar ‘Focus op je werkgeluk’ waar er dieper op 
deze domeinen wordt ingegaan. 

Gratis inschrijven kan op: https://bettermindscoaching.com/jobat 

of via de QR-code 



www.mediahuis.be/jobs 

Made in zoekt een  

freelance journalist  
regio Kempen 
en we geloven dat jij de ideale kandidaat bent! 

Je bent namelijk iemand met een grote affiniteit met het ondernemer-
schap in deze streek en een fijne neus voor nieuws. Een uitgebouwd 
netwerk bij Kmo’s en ondernemers in de Kempen is een pluspunt.

Waarom precies jij? Je wil weten wat er leeft bij ondernemers 
en je bent goed in het uitbouwen van een netwerk. Samen met 
je nieuwsmanager volg je de actualiteit en selecteer je uit het 
aanbod. Je bent iemand die houdt van afwisseling en die 
niet aarzelt om er op uit te trekken op zoek naar nieuws. Jij 
zoekt in een job naar engagement en uitdagingen.

Oké interessant, wat moet ik doen? Surf vliegensvlug 
naar www.werkenbijmediahuis.be en solliciteer voor 
deze vacature! Dan nemen we nadien graag contact 
met je op. 

Communicatie
verantwoordelijke
B1-B3 (38/38)

Als communicatieverantwoordelijke heb je een
adviserende, coördinerende en uitvoerende rol
inzake het communiceren van een breed scala
aan gemeentelijke info.

Je bent helemaal thuis in sociale media én
visuele communicatiemiddelen. Je kan je vlot
uitdrukken, zowel schriftelijk als mondeling.

Het aanbod en de aanwervingsvoorwaarden
vind je op onze website,

www.putte.be/vacatures.

www.putte.be

Gemeente Putte is op zoek
naar een enthousiaste en
gedreven communicatie
verantwoordelijke. Ben jij
flexibel en sta je stevig in
jouw schoenen? Wil jij
meewerken aan een
effectieve en moderne
communicatie van de
gemeente Putte?

De selectiedata werden reeds vastgelegd. De
selectieproeven gaan door op 11 en 17
december 2020.

Je kan je inschrijven tot uiterlijk woensdag  2
december 2020 (datum e-
sollicitatie telt).

Versterk ons team mee als (m/v/x):

Lokaal Bestuur

T

Consulent HR 
/ diensthoofd 
personeelszaken 

(A1a-A3a – 35/35 – statutair – 
werfreserve 18 maanden)
Je staat te trappelen om onze dienst 
Personeel inhoudelijk verder uit te 
bouwen. Je zet hierbij sterk in op het 
voeren van een modern en eff ectief 
HR-beleid, met aandacht voor zowel 
optimalisaties als het ontwikkelen 
van nieuwe initiatieven. Je brengt de 
nodige inhoudelijke expertise in HR 
mee. Bijkomend motiveer en coach je 
je team van 3 medewerkers.

Profiel: masterdiploma én 4 jaar 
relevante beroepservaring.

Consulent 
organisatie-
ontwikkeling

(A1a-A3a – 35/35 – 
contractueel – werfreserve 
2 jaar)
Wij willen als organisatie steeds 
beter presteren. Jouw uitdaging? 
Analyseren waar er verbeteringen 
in de werking en dienstverlening 
mogelijk zijn en samen met de 
diensten oplossingen uitwerken en 
invoeren, met een uitgesproken focus 
op proces- en projectmanagement.

Profiel: masterdiploma.

Interesse?
We ontvangen je kandidatuur, vergezeld van alle nodige documenten, graag 
uiterlijk op 3 december 2020 via stabroek@ascento.be. Kandidaturen bevatten: 
een cv, motivatiebrief, kopie diploma, attesten die aantoonbare relevante 
ervaring staven, uittreksel strafregister en geboorteakte. 

Info: de volledige informatiebrochure over deze functies vind je terug op 
www.stabroek.be/vacature. Voor meer informatie kan je steeds terecht 
bij Ascento, het selectiekantoor dat deze procedures opneemt, via 
stabroek@ascento.be of 03 217 26 40.

Wij voeren een personeelsbeleid met aandacht voor diversiteit. Je kans om aangeworven 
te worden hangt niet af van je leeftijd, geslacht, afkomst, geloof, geaardheid, handicap …



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.

DESKUNDIGE 
MOBILITEIT
B1-B3 | voltijds | contractueel | onbepaalde duur

Functie: Als deskundige mobiliteit ben je verantwoordelijk voor de 
voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. 
Je werkt initiatieven en een visie uit op lokale mobiliteit. Daarnaast geef je 
verkeerskundig advies bij mobiliteits vraagstukken en openbare werken en 
werk je sensibiliserings acties uit. Je fungeert binnen je vakdomein als 
aanspreekpunt en verzorgt de interne en externe communicatie. 

CONTROLEUR DER WERKEN
B1-B3 | voltijds | contractueel | onbepaalde duur

Functie: Als controleur der werken verricht je terreinonderzoeken en ben 
je verantwoordelijk voor de opvolging en controle van onderhouds-
werken aan interne en externe werven. Ook de opmaak en het 
nazicht van verslagen, bestekken, vorderingsstaten en keuringen 
behoren tot je takenpakket. Je fungeert binnen je vakdomein als 
aanspreekpunt en verzorgt de interne en externe communicatie.

KIJK VOOR HET AANBOD OP WWW.HOESELT.BE

Profiel: Je hebt een functiegericht bachelordiploma of 
een bachelordiploma met 2 jaar functiegerichte ervaring. 
Ben je in het bezit van een ander bachelordiploma en heb je geen 
relevante ervaring? Dan ben je bereid een aanvullend diploma te 
behalen na je indiensttreding. Je beschikt ook over een rijbewijs B. 
Tot slot voldoe je aan de aanwervingsvoorwaarden 
(art. 5 - art. 7 RPR) en slaag je voor een selectieprocedure met 
een schriftelijke en mondelinge proef.

Interesse? Je kandidatuur (met cv en afschrift van het 
diploma) dient per brief te worden gericht aan het college van 
burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt. 
Solliciteren kan tot uiterlijk 10 december 2020 (datum 
poststempel). Voor meer informatie kan je terecht bij de 
gemeentelijke personeelsdienst (089 510 321). 

www.hoeselt.be

Wij willen jou

team
in ons

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

Interesse?
Solliciteren kan tot en met 7 december (functie gemeenschapswacht) 
of 9 december (functie diensthoofd) 2020 via mail naar 
vacatures@maasmechelen.be

Meer info? 
Alle informatie over de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden vind 
je op www.maasmechelen.be/-vacatures-

DIENSTHOOFD    
WERVING & SELECTIE
Statutair • Voltijds • A1a-A2a

Ben je proactief ingesteld en gericht op vernieuwing? Heb je een vlotte pen 
en oog voor talent? Dan word jij misschien wel onze nieuwe collega!

Meer informatie over deze functie? Hilde Clerx, afdelingshoofd Hr & 
Burgerzaken, staat je graag te woord via hilde.clerx@maasmechelen.be. 

GEMEENSCHAPSWACHT-
VASTSTELLER
CONTRACTUEEL • halftijds • C1-C3

Zie je een actieve functie in de buitenlucht zitten? Hou je van contact met 
mensen en werken in teamverband? Wil je je inzetten voor een aangename, 
propere en veilige gemeente? Dan ben jij de collega die we zoeken!

Meer informatie over deze functie? Filip Ramakers, wijkpreventiewerker, 
staat je graag te woord via 089/48 28 00.

Groothandel voor verf en decoratieproducten zoekt voor Groothandel voor verf en decoratieproducten zoekt voor 
onmiddellijke indiensttreding in onze depot te Hasselt:
Groothandel voor verf en decoratieproducten zoekt voor 
onmiddellijke indiensttreding in onze depot te Hasselt:
Groothandel voor verf en decoratieproducten zoekt voor 

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

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

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

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

Het OCMW- en gemeentebestuur van Alken 
is op zoek naar een:

begeleid(st)er kinderdagverblijf
CONTRACTUEEL, DEELTIJDS (19u.),
ONBEPAALDE DUUR, SALARISSCHAAL Cv1 - Cv2

De aanwervingsvoorwaarden, het volledige functieprofiel en meer
informatie kan je vinden op www.alken.be/solliciteren

Ben je geïnteresseerd?Ben je geïnteresseerd?
Solliciteren kan tot en met 30 november 2020.

Bijkomende inlichtingen kan je bekomen bij de personeelsdienst:
elke.van.rompaey@alken.be of T 011 59 06 88

Het OCMW- en gemeentebestuur van Alken is op zoek naar een:



Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Product Engineer elektronica

EPSILON werd 30 jaar geleden opgericht als 
productie bedrijf van aluminium signs en displays. 
Anno 2020 is het bedrijf sterk gegroeid en geëvolu-
eerd tot een internationale groep.

EPSILON CITIES specialiseert zich in het ontwer-
pen, produceren en plaatsen van innovatief straat- 
en perronmeubilair, schuilhuizen, fietskluizen, 
overkappingen, ... De oplossingen van EPSILON
helpen steden wereldwijd met het organiseren van 
hun mobiliteit. Vanuit Bree en met verkoopvesti-
gingen in Noorwegen, Nederland en Duitsland wor-
den innovatieve oplossingen aangeboden die 
naadloos afgestemd zijn op de vereisten van de 
publieke ruimte. De productie vindt inhouse plaats, 
volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden en met 
de beste technologieën.

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

Wat heeft EPSILON u concreet te bieden?

Doorgroei -
mogelijkheden

Samenwerking in 
een moderne 
werkomgeving

Internationaal
marktgedreven 
bedrijf

Competitief salaris 
met interessante 
extralegale 
voordelen

Om mee te stappen in dit boeiende groeiverhaal zoeken wij voor het hoofdkantoor in Bree een:

www.epsiloncities.com

25 miljoen euro omzet 
(groep)

Bree

100 medewerkers
70 in Bree

1991

Functie en verantwoordelijkheden

1. Uitwerken van de elektronica voor digitale topproducten in het kader van oplossingen voor Smart Cities
2. Samenstellen en ontwikkelen van schermen/digitale gegevensdragers 
3. Verzamelen en verwerken van relevante data
4. Verbeteren van bestaande producten
5. Contacteren van leveranciers en volgen van markttrends

Gewenste kwalifi caties

Ing. elektronica/ ICT of gelijkwaardig

Schoolverlaters welkom

Apps Nieuws-
gierig

Resultaat-
gericht

Praktisch

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

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

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

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

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

Functie en verantwoordelijkheden Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties Gewenste kwalifi caties

Wat heeft VELDEMAN GROUP u te bieden?

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

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

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

ICT, R&D, supply chain 

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

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

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

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

(Handels)ingenieur 
of gelijkwaardig

Min. eerste werkervaring in productie

Ervaring in 
leidinggevende 

functie,
bij voorkeur in 

productiebedrijf

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

Breed 
salarispakket

Accuraat Helicopter-
view

Besluit-
vaardigMentor

Stress-
bestendig

 Ervaring met 
zelfsturende teams ICT/ERP

Technisch 
inzicht

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

Toekomstgerichte 
functies met 
verantwoordelijkheid

www.veldeman.com

± 500 werknemers 

Prijzen in innovatie en 
sustainability

± 100 mio omzet

Oudsbergen, sites in 
Frankrijk en Polen

1954

Echt bijdragen 
aan ecologie

Bijzondere 
verlofregeling

Familiale contacten, 
lage drempels

Bekijk onze vacatures: www.pxl.be/jobs

STAFMEDEWERKER  
ONDERWIJS EN  

KWALITEITSZORG

ADVISEUR  
VEILIGHEID,  

GEZONDHEID EN MILIEU

Hogeschool PXL 
heeft vacatures voor

De Wiekslag vzw is een 
organisatie binnen de 
bijzondere jeugdzorg.

Meer informatie en 
sollicitatieadres op 

www.dewiekslag.bewww.dewiekslag.be onder 
de rubriek vacatures. 

Solliciteren vóór 01/12/2020.

De Wiekslag zoekt:

1 CONTEXTBEGELEIDER 

- Jobtime: 80% - 100%
- Openstaande betrekking
- Standplaats: Bilzen
- Indiensttreding: 4 januari 2021



bericht in te stellen zodat alle toekomstige verzenders 

op de hoogte worden gebracht van het feit dat de 

werknemer zijn functie heeft verlaten, en dit geduren-

de een beperkte periode (meestal 1 maand). Na deze 

periode wordt de mailbox best verwijderd. In geen 

hun professionele e-mailadressen actief bleven. In 

het geval van de CEO was dat zelfs meer dan twee 

en een half jaar na zijn vertrek nog het geval. De GBA 

legde het betreffende bedrijf voor dit alles een boete 

van 15.000 euro op.  (WiVi)
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Accounting en Controlling Manager
Ondernemend financieel expert met businessinzicht

Bedrijfsinfo: Aspiravi Holding NV (www.aspiravi.be), gelegen 
in Harelbeke, is een belangrijke speler in de sector van de 
hernieuwbare energie. Het bedrijf is hoofdzakelijk actief binnen 
windenergieprojecten op land en in zee, zowel in België als 
in het buitenland. Om de groei van de organisatie verder  
professioneel te ondersteunen en het team te versterken, kijkt 
men uit naar een (m/v)

Functie: • Je draagt de verantwoordelijkheid over de boek-
houdafdeling en controlling. Daarnaast neem je bredere  
financiële projecten op die kaderen in de groei van de organi- 
satie • Je draagt ook zorg voor belangrijke administratieve  
processen (fiscaliteit, budgettering, consolidatie, jaarrekenin-
gen, …) • Vanuit je sterke boekhoudkundige kennis bewaak je 
de verschillende ‘timelines’, volg je zaken nauwgezet op, voer je  
controles uit • Je analyseert, optimaliseert en automatiseert de 
boekhoudkundige en financiële processen. Je ontwikkelt daar-
voor de nodige tools (Power BI, Excel, KPI’s) • Je staat in voor de 
managementrapportering met als doel de directie te informeren 
en adviseren op basis van de financiële resultaten • Door je  
financiële analyse en inzicht in de operationele processen  
formuleer je verbeteringsvoorstellen en creëer je toegevoegde 
waarde door mee te denken met de organisatie • Je stuurt een 
team aan van 2 boekhouders en 1 managementaccountant  
• Je rapporteert aan de Manager Finance & Administration.

Profiel: • Je behaalde een masterdiploma in een financiële of 
economische richting (TEW, handelsingenieur, enz.) • Je beschikt 
over een relevante financiële werkervaring, waarbij je een  
grondige kennis van boekhouding, fiscaliteit en controlling hebt 
opgebouwd. Ervaring binnen audit vormt een troef • Je bent  
analytisch sterk en gaat nauwgezet te werk. Je kunt vlot overweg 
met Excel, boekhoudpakketten, en BI-rapporteringssystemen  
• Je hebt een grote interesse in de business en bekijkt operatio-
nele processen vanuit financiële invalshoek. Je ziet het verhaal 
achter de cijfers • Je bent proactief, planmatig en neemt de 
zaken in handen. Je bent gepassioneerd door cijfers en ver- 
werkt deze op een gestructureerde en accurate manier.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer Johannes Coulembier op 
+32 9 242 54 56.

Meer info & solliciteren: kato@aanwervingshuis.be
Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk | 056 225 880
Deze functie wordt exclusief behandeld door Aanwervingshuis.

TAKEN: Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking en 
implementatie van het veiligheidsbeleid. Je volgt de veiligheid 
en preventie op de werven op, dit in West- en Oost-Vlaanderen en 
Henegouwen. Je werkt mee aan diverse projecten rond veiligheid 
en preventie en zorgt voor de juiste maatregelen. Daarnaast ga je de 
dossiers administratief opvolgen en biedt je ondersteuning aan de 
verschillende projectleiders. 

PROFIEL: • Je beschikt over het attest ‘Preventieadviseur Niveau II’ en 
hebt ervaring binnen de bouwsector. • Je gaat proactief te werk en 
wil steeds op de hoogte blijven van nieuwigheden rond veiligheid.
• Je bent communicatief, waardoor je de boodschap kan 
overbrengen en mensen kan motiveren. • Je hebt oog voor detail.

AANBOD: Je komt bij Jozef Vanden Buverie & Co terecht in een 
dynamische onderneming met een excellente reputatie in de 
sector. Samen met jouw collega’s vorm je een hecht team. Voor 
deze boeiende functie bieden zij een competitief loonpakket, met 
extralegale voordelen zoals een 
fi rmawagen. Daarnaast werk je ook in 
een fl exibel uurrooster.

Jozef Vanden Buverie & Co is een 
West-Vlaamse KMO te Desselgem
(Waregem), ze zijn actief in wegenbouw, 
grondwerken, stortbeton en recyclage
van bouw- en sloopafval.

Om hun team te versterken zijn zij op 
zoek naar een m/v:

Preventieadviseurniveau 2 (ref 1403)

Meer info & solliciteren: kato@aanwervingshuis.bekato@aanwervingshuis.bekato@aanwervingshuis.be
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zoek naar een m/v:

FUNCTIE
 Je haalt de pakken hout en/
of platen op in onze depots 
in Gent en Oostende en 
levert volgens een vastge-
legd 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 Gent 
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.

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

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

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

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

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

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

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

“Op weg naar een succesvolle 

toekomst, kijk je best nieuwsgierig 

voor je uit en niet berustend in de 

achteruitkijkspiegel”



ILvA is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu in de regio Aalst - Ninove - Zottegem - Geraardsbergen. Met een team van 250 
medewerkers staan we in voor de huis-aan-huis inzameling van het huishoudelijk afval in 15 steden en gemeenten en voor het beheer van 15 
recyclageparken in het werkingsgebied. Om ons kader in de kantoren in Aalst te versterken zijn we op zoek naar:

Planner-coach Recyclageparken

Diensthoofd Administratie en Klantenbeheer

Planner-coach Inzameling 
WIE ZOEKEN WE?

• Je hebt minimum een diploma bachelor of gelijkgesteld, met liefst 1 tot 3 
jaar ervaring in een leidinggevende functie binnen de milieusector; • Je bent 
organisatorisch en communicatief sterk; • Je bent een geboren planner; • Je 
bent niet afgeschrikt door een � exibel uurrooster; • Je hebt een rijbewijs B;
• Je hebt een hart voor het milieu.

WAT MOET JE DOEN?
• Je bent verantwoordelijk voor het plannen, organiseren, coördineren en 
opvolgen van de uitvoering van de activiteiten in de dienst Inzameling en 

Overslag; • Je plant dus de inzet van laders, chau� eurs en parkwachters;
• Je coacht, stuurt bij en handelt pro- en reactief. Je lost problemen ad hoc 
op (onverwachte afwezigheden, con� icten,...) en rapporteert hierover;
• Indien nodig geef je opleiding aan laders en chau� eurs.

WAT MAG JE VERWACHTEN?
Afhankelijk van jouw ervaring: een geïndexeerde brutomaandwedde tussen 
2.582,48 euro en 4.229,17 euro, aangevuld met extralegale voordelen.

WIE ZOEKEN WE?
• Je hebt minimum een diploma bachelor of gelijkgesteld, met liefst 1 tot 
3 jaar ervaring in een leidinggevende functie binnen de milieusector; • Je 
kennis over afvalsto� en is een pluspunt; • Je hebt al een oplossing, nog voor 
het probleem zich stelt; • Je bent organisatorisch en communicatief sterk; 
• Werken op zaterdag behoort tot het uurrooster; • Je hebt een rijbewijs B.

WAT MOET JE DOEN?
• Je bent verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van de 
activiteiten binnen de recyclageparken en het magazijn; • Je houdt toezicht 
op de uitvoering van de taken en stuurt bij waar nodig; • Je geeft opleiding 
over (sorteer)regels, procedures en werkinstructies; • Je detecteert schade 

of defecten aan het materieel (containers, weegbruggen slagbomen, 
persen…), plant de herstelling en volgt de werken op die externen 
uitvoeren; • Je controleert en stuurt de orde en de netheid van de parken, 
magazijnen en site bij; • Je beheert en rapporteert de afwezigheden en 
onregelmatigheden (te laat komen, veiligheidskledij, roken op het park,…) 
betre� ende de medewerkers; • Je behandelt con� icten met de parkwachters 
en/of de burgers en werkt hiervoor samen met de klantendienst;

WAT MAG JE VERWACHTEN?
Afhankelijk van jouw ervaring: een geïndexeerde brutomaandwedde tussen 
2.582,48 euro en 4.229,17euro, aangevuld met extralegale voordelen.

WIE ZOEKEN WE?
• Je hebt minimum een diploma bachelor of gelijkgesteld; • Je hebt goede 
leidinggevende en coachende vaardigheden; • Je bent organisatorisch en 
communicatief sterk; • Je hebt een klantgerichte houding; • Je werkt graag 
in een team, maar bent ook zelfstandig; • Je hebt een goede kennis van de 
courante O�  ce-toepassingen (Word, Excel).

WAT MOET JE DOEN?
• Jouw dienst is het eerste aanspreekpunt voor externen. Je krijgt als eerste 
de mails en telefoontjes die gericht zijn aan ILvA en bent zo een belangrijke 
ambassadeur voor onze organisatie. Klantvriendelijkheid is dus je eerste 
prioriteit; • Je ziet erop toe dat klanten (burgers, gemeentebesturen 

en medewerkers) de nodige informatie ontvangen of correct worden 
doorverwezen; • Je behandelt klachten van burgers; • Je bent 
verantwoordelijk voor de organisatie, planning en dagelijkse activiteiten 
van de dienst Administratie en Klantenbeheer; • Je biedt administratieve 
ondersteuning aan de verschillende afdelingen en diensten; • Je draait mee 
in het team Administratie en Klantenbeheer.

WAT MAG JE VERWACHTEN?
Afhankelijk van jouw ervaring: een geïndexeerde brutomaandwedde tussen 
2.894,33 euro en 4.715,20 euro, aangevuld met extralegale voordelen.

PRAKTISCH
Stuur je brief en uitgebreid cv naar marleen.casteur@ilva.be vóór 3 december 2020.
De kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef op maandag 7 december 2020 om 16u, een praktische opdracht en een gesprek.

WIJ BIEDEN (VOOR DE 3 FUNCTIES):
• een voltijds contract van onbepaalde duur; • een uitdagende en gevarieerde job; • opleidingsmogelijkheden die je professionele groei stimuleren; • een 
groepsverzekering; • een hospitalisatieverzekering; • maaltijdcheques; • vergoeding woon-werkverkeer; • � etsvergoeding.

MEER INFO
Wil je graag meer info? Neem dan contact op met Marleen Casteur, diensthoofd personeel, op 053/ 85 85 75.



ZORGJOB ZKT. BEGELEIDER
voor doelgroepen van mensen met een beperking

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

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

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

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

26.11

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.

Carglass is HR-ambassadeur 2020, de corona-editie
Het HR-team van Carglass werd verkozen tot HR-ambassadeur 2020. Een eretitel die het bedrijf een jaar lang mag dragen.
Deze editie van het event zal de geschiedenis ingaan als de corona-editie.

De voorbije jaren werd de 
prijs voor de HR-ambassa-
deur uitgereikt op een druk 
bezocht netwerkevent. Dit jaar 
was het dus onvermijdelijk in 
corona-modus: een online 
editie en uitreiking en petit 
comité én op veilige afstand. Zo
ontving Bart Lambrechts
(People Director Carglass) 
de prijs uit handen van Pieter
Timmermans, CEO van het 
VBO en juryvoorzitter van het 
HR Gala. Dit gebeurde in de 
lokalen van het VBO.
Het is al het vijftiende jaar op 
rij dat de HR-prijs wordt uitge-
reikt. Al die jaren verleent het 
netwerkevenement HR-Gala 
een ambassadeursopdracht 
aan een bedrijf of persoon die 

als ‘referentie’ kan worden 
aanzien op het vlak van HR. 
De organisatie wil hiermee 

naar eigen zeggen het vak-
gebied van human resources 
management extra zichtbaar-

heid geven. “Verdienste, waar-
de en uitstraling voor het vak-
gebied staan centraal bij de 
keuze van de ambassadeur”, 
aldus de organisatoren.
Met hun titel komt Carglass 
in het gezelschap van orga-
nisaties als Emmaüs, Mathieu
Gijbels, Colruyt, Schoenen 
Torfs, VDAB en MediaMarkt. 
Ook zij waren de voorbije ja-
ren al HR-ambassadeurs.
Carglass haalde het vorige 
week in de eindronde van 
Agrifirm Emea, Argenta en 
Lidl. Overigens was Carglass 
er vorig jaar ook al dicht bij. 
Toen verloren ze nipt van
Emmaüs, dit jaar gaan ze dus 
met de hoofdprijs naar huis 

William VisterinBart Lambrechts van Carglass (midden op de foto) ontvangt de prijs voor de HR-ambassadeur.

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 

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
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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?
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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

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

In elk van ons zit een Ludo. Dat gefrustreerde stemmetje 

dat knaagt aan je werkgeluk. Hoor je hem tegenwoordig 

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

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

inspiratie om weer vrolijk te worden van je huidige job.
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Accounting en Controlling Manager
Ondernemend financieel expert met businessinzicht

Bedrijfsinfo: Aspiravi Holding NV (www.aspiravi.be), gelegen 
in Harelbeke, is een belangrijke speler in de sector van de 
hernieuwbare energie. Het bedrijf is hoofdzakelijk actief binnen 
windenergieprojecten op land en in zee, zowel in België als 
in het buitenland. Om de groei van de organisatie verder  
professioneel te ondersteunen en het team te versterken, kijkt 
men uit naar een (m/v)

Functie: • Je draagt de verantwoordelijkheid over de boek-
houdafdeling en controlling. Daarnaast neem je bredere  
financiële projecten op die kaderen in de groei van de organi- 
satie • Je draagt ook zorg voor belangrijke administratieve  
processen (fiscaliteit, budgettering, consolidatie, jaarrekenin-
gen, …) • Vanuit je sterke boekhoudkundige kennis bewaak je 
de verschillende ‘timelines’, volg je zaken nauwgezet op, voer je  
controles uit • Je analyseert, optimaliseert en automatiseert de 
boekhoudkundige en financiële processen. Je ontwikkelt daar-
voor de nodige tools (Power BI, Excel, KPI’s) • Je staat in voor de 
managementrapportering met als doel de directie te informeren 
en adviseren op basis van de financiële resultaten • Door je  
financiële analyse en inzicht in de operationele processen  
formuleer je verbeteringsvoorstellen en creëer je toegevoegde 
waarde door mee te denken met de organisatie • Je stuurt een 
team aan van 2 boekhouders en 1 managementaccountant  
• Je rapporteert aan de Manager Finance & Administration.

Profiel: • Je behaalde een masterdiploma in een financiële of 
economische richting (TEW, handelsingenieur, enz.) • Je beschikt 
over een relevante financiële werkervaring, waarbij je een  
grondige kennis van boekhouding, fiscaliteit en controlling hebt 
opgebouwd. Ervaring binnen audit vormt een troef • Je bent  
analytisch sterk en gaat nauwgezet te werk. Je kunt vlot overweg 
met Excel, boekhoudpakketten, en BI-rapporteringssystemen  
• Je hebt een grote interesse in de business en bekijkt operatio-
nele processen vanuit financiële invalshoek. Je ziet het verhaal 
achter de cijfers • Je bent proactief, planmatig en neemt de 
zaken in handen. Je bent gepassioneerd door cijfers en ver- 
werkt deze op een gestructureerde en accurate manier.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer Johannes Coulembier op 
+32 9 242 54 56.

Deceuninck Deforce is een duurzame West-Vlaamse 
Onderneming gelegen in de makkelijk bereikbare 
kanaalzone te Izegem die innoverende oplossingen 
voor deur- en meubelbeslag aanbiedt.

Als betrouwbare partner van interieurbouwers en 
architecten staan onze medewerkers garant om 
op elke vraag concrete en specifi eke oplossingen te 
vinden.

“Daag ons uit” is ons motto!

Deceuninck Deforce is in het kader van uitbreiding/
groei op zoek naar een m/v:

Je kan: Expertise uitbouwen • Meedenken met de projecten van je 
klanten en hen gericht advies geven • Innoverend en op maat werken.

Je bent: Geïnteresseerd in een technisch en architecturaal product 
en wil er alles over bijleren • Niet bang om een complexe uitdaging 
of oplossing op maat aan te gaan • Gedreven om informatie en 
expertise met collega’s te delen.

Je wilt: Een competitief remuneratiepakket (te bespreken) en 
ruime mate van werkautonomie • Goede opleiding • Alle nodige 
tools om te slagen in de job • Ruime carrièrekansen in een sterk 
gereputeerde KMO.

Je hebt: Ervaring in een technische omgeving • Specifi eke kennis 
van technisch meubelbeslag of aluminium (als pluspunt).

Interesse? Stuur dan als de bliksem jouw cv door naar 
info@antoonbulcke.be. Contactpersoon: Dhr Antoon Bulcke.
Tel.: 051 22 17 92. Uw kandidatuur wordt zeer vertrouwelijk 
behandeld.

Want wij
dagen

jou uit!

COMMERCIEEL MEDEWERKER 
(West-Vlaanderen)

INTERN COMMERCIEEL
MEDEWERKER
PRODUCTVERANTWOORDELIJKE
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Wat kan u van ons verwachten?

- aantrekkelijk loonpakket

-  bespreekbaar uurrooster (zelfstandig in hoofd-  

of bijberoep tevens mogelijk)

- zeer uitdagende en gevarieerde job

- u komt terecht in een hecht team met leuke collega’s

Degroote Trucks & Trailers
Hille-Noord 1,  8750 Zwevezele

+32 51 61 01 00

Degroote Trucks & Trailers zoekt 

VRACHTWAGENTECHNIEKER(S) met ervaring

Voor meer info ga naar www.degrootetrucks.com/vacatures
Solliciteren? Stuur jouw cv naar sarah@degrootetrucks.com

bericht in te stellen zodat alle toekomstige verzenders 

op de hoogte worden gebracht van het feit dat de 

werknemer zijn functie heeft verlaten, en dit geduren-

de een beperkte periode (meestal 1 maand). Na deze 

periode wordt de mailbox best verwijderd. In geen 

hun professionele e-mailadressen actief bleven. In 

het geval van de CEO was dat zelfs meer dan twee 

en een half jaar na zijn vertrek nog het geval. De GBA 

legde het betreffende bedrijf voor dit alles een boete 

van 15.000 euro op.  (WiVi)
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R&D Manager
Resultaatgerichte en hands-on manager met industrieel-
chemische achtergrond

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

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

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

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

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

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

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



Solliciteer nu via dfi b.net/jobs
en toon ons je karakter.

Tot binnenkort!

business development manager communicatie
Je tovert (digitale) communicatieplannen uit je koker en presenteert 
ze zonder moeite aan een grote prospect. Zin voor initiatief is een must! 

creatief talent
Samen met het team tover je creatieve communicatieconcepten uit 
je hoed. Je maakt het verschil door je gedrevenheid, passie en neus 
voor goede creaties.

digital marketeer
Je kan je een wereld zonder social media niet meer voorstellen. Als 
digital native lanceer je creatieve marketingcampagnes zodat de 
online business van je klanten een stevige boost krijgt.

copywriter nl
Je bent verslaafd aan taal. Je slingert tussen long & short copy, slalomt 
tussen strategische en creatieve tekstblokken en hebt geen schrik 
van een sterk staaltje taalacrobatie. 

De Facto Image Building is een full service communicatiebureau uit Deurle. 
Onze klanten vind je in de HR of corporate wereld. Wie bij De Facto Image Building 
wil werken is authentiek, een echte teamplayer en heeft zin voor initiatief. 
Als je jezelf hierin herkent, reageer dan snel.

talent is a gift, but 
character is a choice

• Je geeft leiding aan een team van gedreven 
hoofdmaatschappelijk werkers en zorgt dat de talenten 
van elk van hen tot hun recht komen. 

• Je werkt actief mee aan een vergaande reorganisatie van 
de sociale dienstverlening met focus op innovatie. 

• Je zet in op organisatie brede samenwerkingen om zo het 
sociaal beleid in Kortrijk te versterken.

• Je werkt zowel op een strategisch beleidsmatig als op een 
operationeel niveau met aandacht voor alle partners.

Ben je een teamspeler en haal je graag het beste in zowel jezelf als 
je team naar boven, dan is deze job je op het lijf geschreven.

Bij Kortrijk staan we open voor diversiteit van de kandidaten 
zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, 
seksuele voorkeur of eventuele handicap.

> Teamverantwoordelijke
Sociale Dienst  (A1a – A3a)

Bij vragen kan je terecht bij team HR: 
vacatures@kortrijk.be 

Ons aanbod voor deze job vind je op de website. 
Solliciteren doe je digitaal via: www.kortrijk/vacatures 
tot en met 7 december 2020.

Zilvervogel vzw is een groep van woonzorgcentra en assistentiewoningen gevestigd op 
3 verschillende locaties: Reninge, Rekkem en Woumen. Zilvervogel vzw zoekt een (m/v): 

Zilvervogel Woumen
woumen.zilvervogel.be

Woonzorgcentrum / kortverblijf
assistentiewoningen / buurtzorg 

FUNCTIE: • Je bent eindverantwoorde-
lijke voor de dagelijkse werking van het 
woonzorgcentrum en Assistentiewoningen  
• Je werkt als lid van het directiecomité de  
algemene beleidslijnen binnen Zilvervogel 
vzw uit en je staat in voor de uitvoering  
binnen Zilvervogel Woumen.  

PROFIEL: • Je hebt een hart voor ouderen 
en kan op een inspirerende manier samen-
werken in/en met teams  • Je hebt duidelijke 
interesse om vanuit onze visie en waarden 
de werking binnen Zilvervogel Woumen ver-
der uit te werken • Je onderhoudt contac-
ten met familie, bewoners, medewerkers, 
de buurt en andere organisaties waardoor  
Zilvervogel Woumen een open huis is en blijft 
• Je bezit een masterdiploma met minimum 
4 jaar leidinggevende ervaring. 

ONS AANBOD: • Zilvervogel Woumen wil  
ouderen kansen geven om zich samen met 

hun omgeving te jeunen en hun vleugels 
uit te slaan. We gaan aan de slag vanuit 
onze vier waarden: Open - Warm - Creatief -  
Samen • Een boeiende job waarbij we samen 
werk maken van een ouderenvoorziening  
ingebed in het dorp en uitkijkend naar brede 
samenwerking • Contract onbepaalde duur 
en een verloningspakket binnen de aanbeve-
lingen van Zorgnet-Icuro.

INTERESSE? • Kandidaat stellen (curricu-
lum + motivatie + pasfoto) kan voor 12 
december 2020 en uitsluitend digitaal 
via s.vanhoutteghem@zilvervogel.be • Na  
selectie ontvang je een uitnodiging voor 
een gesprek op 16 december 2020. Het 
assessment verloopt in samenwerking met  
Verdonck Professional Partners.

Directeur voor Zilvervogel Woumen

Goesting in nog 
meer jobplezier aan 
de lopende band? 

Goesting in nog 
meer jobplezier aan 
de lopende band? 

www.asap.be/nl/jobs/operator

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?
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HR Business Partner 
Pragmatische en ondernemende HR-professional

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

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

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

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

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

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

Meer info & solliciteren: kato@aanwervingshuis.be
Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk | 056 225 880
Deze functie wordt exclusief behandeld door Aanwervingshuis.

TAKEN: Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking en 
implementatie van het veiligheidsbeleid. Je volgt de veiligheid 
en preventie op de werven op, dit in West- en Oost-Vlaanderen en 
Henegouwen. Je werkt mee aan diverse projecten rond veiligheid 
en preventie en zorgt voor de juiste maatregelen. Daarnaast ga je de 
dossiers administratief opvolgen en biedt je ondersteuning aan de 
verschillende projectleiders. 

PROFIEL: • Je beschikt over het attest ‘Preventieadviseur Niveau II’ en 
hebt ervaring binnen de bouwsector. • Je gaat proactief te werk en 
wil steeds op de hoogte blijven van nieuwigheden rond veiligheid.
• Je bent communicatief, waardoor je de boodschap kan 
overbrengen en mensen kan motiveren. • Je hebt oog voor detail.

AANBOD: Je komt bij Jozef Vanden Buverie & Co terecht in een 
dynamische onderneming met een excellente reputatie in de 
sector. Samen met jouw collega’s vorm je een hecht team. Voor 
deze boeiende functie bieden zij een competitief loonpakket, met 
extralegale voordelen zoals een 
fi rmawagen. Daarnaast werk je ook in 
een fl exibel uurrooster.

Jozef Vanden Buverie & Co is een 
West-Vlaamse KMO te Desselgem
(Waregem), ze zijn actief in wegenbouw, 
grondwerken, stortbeton en recyclage
van bouw- en sloopafval.

Om hun team te versterken zijn zij op 
zoek naar een m/v:

Preventieadviseurniveau 2 (ref 1403)

Meer info & solliciteren: kato@aanwervingshuis.bekato@aanwervingshuis.bekato@aanwervingshuis.be

• Je bent 
overbrengen en mensen kan motiveren. • Je hebt 

AANBOD:
dynamische
sector. Samen met jouw collega’s vorm je een 
deze 
extralegale voordelen zoals een 
fi rmawagen
een 

Meer info & solliciteren: kato@aanwervingshuis.be

zoek naar een m/v:

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.

 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?

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
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HR Business Partner 
Pragmatische en ondernemende HR-professional

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

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

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

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

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

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

Meer info & solliciteren: kato@aanwervingshuis.be
Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk | 056 225 880
Deze functie wordt exclusief behandeld door Aanwervingshuis.

TAKEN: Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking en 
implementatie van het veiligheidsbeleid. Je volgt de veiligheid 
en preventie op de werven op, dit in West- en Oost-Vlaanderen en 
Henegouwen. Je werkt mee aan diverse projecten rond veiligheid 
en preventie en zorgt voor de juiste maatregelen. Daarnaast ga je de 
dossiers administratief opvolgen en biedt je ondersteuning aan de 
verschillende projectleiders. 

PROFIEL: • Je beschikt over het attest ‘Preventieadviseur Niveau II’ en 
hebt ervaring binnen de bouwsector. • Je gaat proactief te werk en 
wil steeds op de hoogte blijven van nieuwigheden rond veiligheid.
• Je bent communicatief, waardoor je de boodschap kan 
overbrengen en mensen kan motiveren. • Je hebt oog voor detail.

AANBOD: Je komt bij Jozef Vanden Buverie & Co terecht in een 
dynamische onderneming met een excellente reputatie in de 
sector. Samen met jouw collega’s vorm je een hecht team. Voor 
deze boeiende functie bieden zij een competitief loonpakket, met 
extralegale voordelen zoals een 
fi rmawagen. Daarnaast werk je ook in 
een fl exibel uurrooster.

Jozef Vanden Buverie & Co is een 
West-Vlaamse KMO te Desselgem
(Waregem), ze zijn actief in wegenbouw, 
grondwerken, stortbeton en recyclage
van bouw- en sloopafval.

Om hun team te versterken zijn zij op 
zoek naar een m/v:

Preventieadviseurniveau 2 (ref 1403)

Meer info & solliciteren: kato@aanwervingshuis.bekato@aanwervingshuis.bekato@aanwervingshuis.be

• Je bent 
overbrengen en mensen kan motiveren. • Je hebt 

AANBOD:
dynamische
sector. Samen met jouw collega’s vorm je een 
deze 
extralegale voordelen zoals een 
fi rmawagen
een 

Meer info & solliciteren: kato@aanwervingshuis.be

zoek naar een m/v:

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.

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? 



Gemeentebestuur 
van 

SINT- JANS - MOLENBEEK
 

OPROEP TOT KANDIDATEN
voor de functie van Preventieambtenaar A5

De kandidaten dienen houder te zijn van een 
Masterdiploma indien mogelijk, op het gebied van

humane en-of sociale wetenschappen.

Gewenste ervaring :
- Bewezen ervaring in teammanagement,

- een nuttige ervaring van 5 jaar in projectmanagement 
en coaching en in verschillende verantwoordelijke 

functies.

Geïnteresseerd?
Stuur uw gemotiveerde kandidatuur (brief, cv + 

copie vereiste diploma Master) naar het
Gemeentebestuur van Sint Jans Molenbeek, Dienst 

HRM, Graaf van Vlaanderenstraat 20 te
1080 Sint Jans Molenbeek, voor 27/11/2020 ten laatste, 

of per mail aan candidature@molenbeek.irisnet.be.

Bijkomende inlichtingen: 
www.molenbeek.irisnet.be/Werk

  
Wat met e-mail van ontslagen collega?
Wanneer iemand een organisatie verlaat of wordt 
ontslagen, wat te doen met e-mails die (nog) op zijn of 
haar professionele e-mailadres terechtkomen?

De Gegevensbeschermingsautoriteit 

(GBA), de privacy-waakhond in ons 

land, raadt bedrijven (en IT-afdelingen) 

aan om de mailbox van een werknemer 

- die zijn functie heeft verlaten - meteen 

te blokkeren.

Daarnaast suggereert de GBA om een 

automatisch bericht in te stellen zodat 

alle toekomstige verzenders op de 

hoogte worden gebracht van het feit 

dat de werknemer zijn functie heeft ver-

laten, en dit gedurende een beperkte 

periode (meestal 1 maand). Na deze pe-

riode wordt de mailbox best verwijderd. 

In geen geval kan het professionele 

e-mailadres op naam van een voorma-

lige werknemer worden gebruikt.

De GBA nam dit standpunt naar aanlei-

ding van een klacht van een CEO van 

een familiebedrijf, die samen met en-

kele collega’s werd ontslagen. Waarna 

nog hun professionele e-mailadressen 

actief bleven. In het geval van de CEO 

was dat zelfs meer dan twee en een 

half jaar na zijn vertrek nog het geval. 

De GBA legde het betreffende bedrijf 

voor dit alles een boete van 15.000 

euro op.  (WiVi)

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

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

Impiegato back offi  ce commerciale (ref. 9950)

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

Mansioni: • Come parte dell’uffi  cio commerciale sarai il punto di congiunzione tra il responsabile 
commerciale, i clienti e i diversi dipartimenti di New Valmar. • Sarai il principale punto di contatto per 
i client Italiani. Questo ti aiuterà ad instaurare una duratura relazione commerciali con i nostri clienti.
• Sarai responsabile della gestione degli ordini giornalieri: ti occuperai di tutta la parte amministrativa
degli ordini e supervisionerai tutto il processo logistico, con il fi ne ultimo che le consegne siano 
gestite correttamente e arrivino in tempo.

Profi lo: • Perfetta padronanza della lingua italiana, olandese ed inglese con comprovata esperienza 
in ruoli analoghi. • Segui le procedure e regole aziendali e sei attento/a ai dettagli. • Possiedi buone 
capacità di problem-solving, buona resistenza allo stress e fl essibitlità. • Sei una persona paziente, 
orientata alla soddisfazione dei clienti e fai in modo che si sentano sempre ascoltati e capiti.

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

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

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

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

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

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



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

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.

‘t Loopt hier vol 
managers! Maar 
wie werkt hier dan?!


