
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  

ARBEIDSKANSEN IN TIJDEN VAN CORONA

De coronacrisis zet ons leven, ons werk en de hele arbeidsmarkt op zijn kop. Sommige
jobs zitten in de verdrukking. Maar vergis je niet: naar deze profielen zijn bedrijven ook 
vandaag nog steeds naarstig op zoek. 

We stellen onze lijst van veelgevraagde jobs sa-
men op basis van input en cijfers van Jobat, VDAB 
en Randstad. 

1. CHAUFFEUR
Een chauffeur vervoert mensen, producten of 
grondstoffen. Maar de ene chauffeur is de andere 
niet. Een groot onderscheid zit al in het type rijbe-
wijs dat hij nodig heeft. Eigenlijk zijn er vier soorten 
rijbewijzen van tel: C voor vaste vrachtwagens, CE 
voor vrachtwagens met trekker-oplegger, D voor 
buschauffeurs en het gewone rijbewijs B voor het 
klassieke vervoer via bestelbusjes voor e-com-
merce bijvoorbeeld. De knelpuntprofielen zitten 
vooral bij de rijbewijzen C, CE en D.
Als chauffeur moet je praktisch en ruimtelijk inzicht 
hebben, handig zijn en fysiek zwaarder werk aan-
kunnen. Je moet ook beschikken over verantwoor-
delijkheidsgevoel, goed tegen stress kunnen en 
vaak flexibel zijn qua werkuren.

2. ONDERHOUDSMECANICIEN
Ook dit profiel nestelt zich comfortabel in de top 
tien van knelpuntberoepen. De onderhoudsmeca-
nicien zorgt voor het onderhoud of de herstelling 
van machines en installaties. Omdat veel werkplek-

ken en productielijnen sterk automatiseren, heb 
je hier (steeds meer) een gedegen technische en 
pc-kennis voor nodig. Aanleg in techniek en tech-
nische vaardigheden staan dus voorop, net als 
nauwkeurigheid, overzichtelijkheid en zelfstandig 
kunnen werken.

3. MEDEWERKER KLANTENDIENST
Als customer service medewerker of medewerker 
op een klantendienst moet je klanten te woord 
staan bij vragen of klachten. Die afgehandelde 
vragen worden daarna meestal geregistreerd. Je 
bent actief via de telefoon, maar beantwoordt ook 
steeds vaker vragen via mail of sociale media.
Cruciaal voor dit profiel is je inlevingsvermogen 
bij vragen en klachten. Daarnaast moet je helder 
kunnen communiceren, klantvriendelijk en oplos-
singsgericht zijn én rustig blijven bij lastige vragen 
of klanten. Je moet met bepaalde computerpro-
gramma’s kunnen (leren) werken en enige talen-
kennis hebben. En ook flexibiliteit is vereist, omdat 
het vaak om avond- en weekendwerk gaat.

4. WINKELMEDEWERKER
Als medewerker of verkoper in een winkel moet je 
klanten helpen, afrekenen aan de kassa en pro-

ducten aanvullen en uitstallen. Ook stockbeheer 
en het opvolgen en plaatsen van bestellingen 
behoren tot je takenpakket. Je moet sociaal, em-
pathisch en klantvriendelijk zijn – mensen graag 
verderhelpen en advies geven – en goed en dui-
delijk kunnen communiceren. Hou ook hier zeker 
rekening met weekendwerk.

5. VERPLEEGKUNDIGE
Verpleegkundigen hebben een hele resem aan ta-
ken: van wonden verzorgen, medicijnen toedienen 
en technische ingrepen (een infuus of katheter 
aanbrengen bijvoorbeeld) tot patiënten observe-
ren en hen wassen en aan- en uitkleden.
Diverse taken en dus ook diverse vaardigheden: 
probleemoplossend denken, communicatievaar-
digheid, empathie, oog voor detail en fysiek uit-
houdingsvermogen. Je bent best ook mentaal 
sterk en stressbestendig en flexibel op het vlak 
van werkuren. De verpleegkundige staat al jaren 
in de top tien van knelpuntberoepen en dat is met 
de coronacrisis (zeker) niet anders.

William Visterin

Lees de volledige top tien van veelgevraagde 
jobs op www.jobat.be/actua

Deze vijf jobs 
zijn veelgevraagd

“Bij chauffeur
zit er al een groot

onderscheid in het type 
rijbewijs dat hij

nodig heeft”



De kennismaking
Indupol International nv is 
marktleider in glasvezelversterkte 
kunststoffen en gespecialiseerd in 
modellen, mallen en prototypebouw. 
Zij zijn toeleverancier van 
composietproducten voor o.a. de 
automotive industrie (vrachtwagens, 
autobussen, trailers en mobile 
homes), railway, landbouw en 
bouw. Met ± 220 medewerkers in 
hun productiefaciliteiten in België 
en Slowakije zijn zij een financieel 
gezond en groeiend bedrijf.

Voor de vestiging in Arendonk zijn wij 
voor hen op zoek naar een:
 

 www.indupol.com

ACCOUNTMANAGER
De uitdaging:  • Verantwoordelijk voor het behalen van de vooropgestelde sales targets 
• Jezelf inwerken in een bestaande klantenportefeuille en later meewerken aan de 
ontwikkeling en uitbouw van een nieuwe klantenportefeuille (in Europa) • Optreden als 
(technisch) adviseur van klanten en een langetermijnrelatie met hen opbouwen • Nauw 
samenwerken met de afdeling engineering om jouw klanten optimaal te servicen en op 
te volgen van a tot z • Samen met de sales director instaan voor de verkoopcontracten, 
prijsbepaling en -veranderingen en de voor- en nacaculatie van projecten • Nieuwe 
ontwikkelingen en mogelijkheden en de positie van de concurrenten in de composietmarkt 
nauwgezet opvolgen

De perfecte match: • Minimaal een bachelor denkniveau en een 5-tal jaar ervaring in 
B2B-sales • Ervaring in technical sales is geen must, technisch inzicht en affiniteit met de 
sector wel • Kennis van een van de volgende sectoren is noodzakelijk: automotive, railway, 
landbouw, bouw en/of machinebouw (kunststofsector is een grote meerwaarde) • Feilloze 
mondelinge kennis van het Nederlands en het Engels, Duits is een troef • Vlot kunnen 
werken met Excel en een ERP-systeem (bij voorkeur Navision) • Teamplayer die met plezier 
de werkschoenen aantrekt om in de productie zaken op te volgen • Communicatief sterke, 
assertieve onderhandelaar met een dynamische uitstraling • Bereid om 2 à 3 dagen per 
maand te reizen • Wonen in de regio (max. 1 uur)

Het aanbod: • De kans om mee te werken aan de groei van een innovatief bedrijf • Zeer 
afwisselende job in een kmo met een vlakke structuur en informele sfeer waar niet in hokjes 
gedacht wordt 

Meer info? Contacteer Sandra Holsteyns  via 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

Inschrijven kan tot 8/12 19uur via
www.pmclub.be/kalender

GEEN ANGST VOOR ANGST
PMC-ONLINE EVENT 10.12.2020 vanaf 17u30

In de wereld rondom ons word je permanent geconfronteerd met negatieve berichtgeving, we 
worden lam geslagen met angsten, kunnen we dit aan, zouden we niet beter hulp zoeken om 
het aan te kunnen, ….  Hoe wijs zijn we eigenlijk?  Zijn we matuur?  Hoe gaan we er in 
organisaties mee om?

Een filosofisch -existentiële benadering  gebracht door Gerbert Bakx; een bekend arts, 
psychotherapeut, filosoof en de bezieler van de Academie voor Levenskunst.  De brug naar het 
leven en het bedrijfsleven wordt gelegd via gesprekken met HR professionals, mensen uit het 
praktijkveld uit diverse sectoren alsook onze jonge aanstormende generatie. 

PRAKTISCH
Online webinar, de link krijg je toegestuurd na inschrijving.  

10.12

België op 19 in gelijkekansenindex

Van vrouwen op managementposities en in de politiek tot 
hun aandeel in technische jobs, vrouwvriendelijke wetge-
ving (zoals zwangerschapsverlof) en de loonkloof tussen 
man en vrouw. Het komt allemaal aan bod in een onder-
zoek van de bank N26 in honderd landen.
Met als conclusie dat België op de 11de plaats staat als 
het gaat om vrouwen in het management en op de 17de 
plaats wat het salarisniveau en de loonkloof betreft. 
Rekening houdend met alle elementen eindigt ons land 
op plaats 19 in de totaalindex. Waarmee België beter 

scoort dan Nederland (37) en de VS (48).
Noorwegen voert de lijst aan, met hoge scores op het 
vlak van politieke vertegenwoordiging, bedrijfsleiding 
en wetgeving. Finland en IJsland staan respectievelijk 
op de tweede en derde plaats. Het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland, Nieuw-Zeeland, Denemarken, Estland, Letland 
en Slovakije vervolledigen de top tien.
Waar is het minder gesteld met gelijke arbeidskansen 
voor vrouwen? In Pakistan, Egypte en Jordanië, zo blijkt. 
Deze landen bengelen onderaan de top 100.  (WiVi)

België staat op plaats 19 (op honderd) als het gaat om gelijkheid en carrièremogelijkheden 
voor vrouwen op de arbeidsmarkt. Noorwegen en Finland voeren de lijst aan.

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  

Vroem! Vroem! Als kind was jij al gefascineerd door 
alles op wielen. Racen op je gocart, blokken vervoeren 
in je (denkbeeldige) vrachtwagen, speelgoed laden 
achter op je driewieler: je was er uren zoet mee. De 
meubels van mama en papa zagen serieus af. Gelukkig 
ontwikkelde je met de jaren de nodige behendigheid. 
In je truck, bestelwagen of bus: vandaag ben jij veilig 
onderweg. In binnen- en buitenland. 

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK?

Goesting in een 
topjob op de baan? 

www.asap.be/nl/jobs/chauff eur

CHECK:

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK?

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

Check onze beurskalender! 



Algemeen directeur CGG ZOV (voltijds)

JE FUNCTIE
•  Als eindverantwoordelijke sta je samen met de andere leden van het 

directieteam in voor het dagelijks bestuur van het centrum en de uitvoe-
ring van het door het bestuursorgaan goedgekeurde beleidsplan.

•  Je bent verantwoordelijk voor het zorgstrategisch, financieel-, HR-, kwa-
liteits- en facilitair beleid. 

•  Je neemt initiatief om de organisatie te laten participeren in netwerken. 
Je verzorgt tevens de contacten met overheden, koepelorganisaties, het 
bestuursorgaan, andere diensten en centra.  

JE PROFIEL
•  Je behaalde een masterdiploma in menswetenschappen.
•  Een bijkomende managementopleiding, ervaring in een leidinggevende  

functie en/of kennis van het GGZ-landschap zijn pluspunten
•  Je hanteert een verbindende leiderschapsstijl die medewerkers weet te 

inspireren en te motiveren.

ONS AANBOD
•  Een voltijdse, gevarieerde en uitdagende job voor onbepaalde duur.
•  Werken binnen een waarden gedreven organisatie en een enthousiast 

team.
•  Een aantrekkelijk salarispakket in een stimulerende werkomgeving met 

opleidingskansen

INTERESSE?
Verstuur je sollicitatiebrief en CV voor 21.12.2020 per voorkeur via mail 
naar marc.vandergraesen@pcariadne.broedersvanliefde.be. Voor bijko-
mende info kan je terecht bij Marc Vandergraesen, voorzitter Bestuurs-
orgaan: 053/76.21.27 de volledige vacature zie www.zov.be

Voor ons Team Volwassen- en ouderenwerking, regio Aalst-Ninove, zijn we 
op zoek naar een:

Psychiater (8u/week) te Aalst

Voor meer informatie mevr. Carla Belon, doelgroepcoördinator, via 
078155570 of carla.belon@zov.be 

Uw kandidatuurstelling CV en motivatie via mail  
aan marc.vandergraesen@pcariadne.broedersvanliefde.be 
Laatstejaarsassistenten worden ook uitgenodigd om zich kandidaat te 
stellen. Vertrouwelijke afhandeling wordt gewaarborgd.

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 
Zuid-Oost-Vlaanderen VZW, erkend en gesubsidieerd door 

de Vlaamse Overheid, biedt gespecialiseerde behandeling aan 
kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychische/

psychiatrische problemen en stoornissen. Heeft vacatures voor:

Notaris Hilde FERMON te Opwijk  
zoekt voor een duurzame samenwerking:

EEN (NOTARIEEL) JURIST(E) MET ERVARING 
OF EEN DOSSIERMEDEWERKER MET ERVARING

Functieomschrijving:
-  Zelfstandig behandelen van courante 

en complexe dossiers inzake vastgoed, 
familiaal - en vennootschapsrecht.

-  Ontvangen en begeleiden van cliënten
-  Zelfstandig en in groep kunnen 

functioneren
-  U bent nauwkeurig, discreet, ordelijk, 

stressbestendig en klantvriendelijk 

Wij bieden: 
-  Afwisselende en boeiende functie
-  Correcte verloning overeenkomstig uw 

opleiding en ervaring
-  Mogelijkheid tot bijscholing

Interesse? U gelieve uw CV met motivatiebrief te sturen naar hilde.fermon@belnot.be

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.

VERANTWOORDELIJKE BOOMKWEKERIJ 
Vollegrondkwekerij Houtvenne-Hulshout
De uitdaging: • Verantwoordelijk voor het plannen, organiseren en beheren van de dagelijkse 
werkzaamheden in de vollegrondkwekerij (25 werknemers, 300 ha) • Opstellen en uitvoeren van een 
beleid omtrent de onderhoudswerkzaamheden van de kwekerij, de machines en de infrastructuur  
• Bestellen van materialen en benodigdheden • Eindverantwoordelijk voor de logistieke processen en het 
magazijnbeheer, incl. de invoering van een scanningsysteem • Het bedrijf een niveau hoger tillen door 
nieuwe technieken te onderzoeken (machines, irrigatie, groenbemesting…) en trends in de markt te volgen 
met het oog op voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie • Mee verder de kwekerij sturen naar een 
kennisinstituut • Het aanspreekpunt zijn voor de Verantwoordelijke Boomkwekerij in Frankrijk en lokaal 
medewerkers coachen, begeleiden en aansturen • Rapporteren aan de eigenaar-zaakvoerder

VERANTWOORDELIJKE BOOMKWEKERIJ 
Vollegrondkwekerij Vicq (Frankrijk)
De uitdaging: • Verantwoordelijk voor het plannen, organiseren en beheren van de dagelijkse 
werkzaamheden in de vollegrondkwekerij (10 werknemers, 200 ha) • Samen met de Verantwoordelijke 
Boomkwekerij België een beleid opstellen en uitvoeren omtrent de onderhoudswerkzaamheden van de 
kwekerij, de machines en de infrastructuur • Bestellen van materialen en benodigdheden • Medewerkers 
coachen, begeleiden en aansturen • Rapporteren aan de eigenaar-zaakvoerder

De perfecte match voor beide functies: • Bio-ingenieur met minstens 5 jaar relevante leidinggevende 
ervaring, of gelijkwaardig door ervaring met uitgebreide kennis van de boomkwekerij - fytosanitaire 
kennis is een plus • Sterke planmatige en organisatorische skills • Geboren communicator die mensen kan 
motiveren • Ondernemend, stressbestendig en flexibel • Tweetalig Nederlands-Frans (Vicq)

Het aanbod: • Je komt terecht in een groeiende organisatie waar langetermijnvisie, flexibiliteit en 
persoonlijke betrokkenheid sleutelwoorden zijn • Arbor is trendsettend op het vlak van innovatie en 
vernieuwende productiemethodes, steeds 100% ecologisch verantwoord • Verantwoordelijke en 
uitdagende rol met ruimte voor eigen invulling

De kennismaking

Arbor is de grootste boomkwekerij van 
België én een toonaangevende speler 
in Europa: 90% van de productie is 
bestemd voor wereldwijde export.  

In 1901 begon Gust Van Dyck bomen te kweken… en 120 jaar later  
is de vierde generatie aan zet in het succesvolle familiebedrijf. 
Daarbij kan Arbor terugvallen op een ruime ervaring en knowhow, 
van vader op zoon doorgegeven. Precies dankzij deze combinatie 
van kennis en traditie, samen met een efficiënte organisatie, 
professioneel team (ca. 50 medewerkers) en vele Europese relaties 
kan Arbor kwaliteitsproducten met een perfecte service garanderen. 
Met grote vollegrond- en containerkwekerijen in België en Frankrijk 
beschikt Arbor bovendien over een breed assortiment. Het bedrijf 
richt zich tot professionele klanten in binnen- en buitenland en 
werkt ook regelmatig mee aan grote particuliere projecten. Zo kozen 
al heel wat architecten, landschapsontwerpers, tuinaanleggers, 
projectontwikkelaars en openbare besturen wereldwijd voor Arbor. 
Omwille van defamiliarisering en verdere professionalisering zoekt 
Arbor momenteel:

 www.arbor.be

Meer info? Contacteer Sandra Holsteyns 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

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.



Algemeen directeur CGG ZOV (voltijds)

JE FUNCTIE
•  Als eindverantwoordelijke sta je samen met de andere leden van het 

directieteam in voor het dagelijks bestuur van het centrum en de uitvoe-
ring van het door het bestuursorgaan goedgekeurde beleidsplan.

•  Je bent verantwoordelijk voor het zorgstrategisch, financieel-, HR-, kwa-
liteits- en facilitair beleid. 

•  Je neemt initiatief om de organisatie te laten participeren in netwerken. 
Je verzorgt tevens de contacten met overheden, koepelorganisaties, het 
bestuursorgaan, andere diensten en centra.  

JE PROFIEL
•  Je behaalde een masterdiploma in menswetenschappen.
•  Een bijkomende managementopleiding, ervaring in een leidinggevende  

functie en/of kennis van het GGZ-landschap zijn pluspunten
•  Je hanteert een verbindende leiderschapsstijl die medewerkers weet te 

inspireren en te motiveren.

ONS AANBOD
•  Een voltijdse, gevarieerde en uitdagende job voor onbepaalde duur.
•  Werken binnen een waarden gedreven organisatie en een enthousiast 

team.
•  Een aantrekkelijk salarispakket in een stimulerende werkomgeving met 

opleidingskansen

INTERESSE?
Verstuur je sollicitatiebrief en CV voor 21.12.2020 per voorkeur via mail 
naar marc.vandergraesen@pcariadne.broedersvanliefde.be. Voor bijko-
mende info kan je terecht bij Marc Vandergraesen, voorzitter Bestuurs-
orgaan: 053/76.21.27 de volledige vacature zie www.zov.be

Voor ons Team Volwassen- en ouderenwerking, regio Aalst-Ninove, zijn we 
op zoek naar een:

Psychiater (8u/week) te Aalst

Voor meer informatie mevr. Carla Belon, doelgroepcoördinator, via 
078155570 of carla.belon@zov.be 

Uw kandidatuurstelling CV en motivatie via mail  
aan marc.vandergraesen@pcariadne.broedersvanliefde.be 
Laatstejaarsassistenten worden ook uitgenodigd om zich kandidaat te 
stellen. Vertrouwelijke afhandeling wordt gewaarborgd.

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 
Zuid-Oost-Vlaanderen VZW, erkend en gesubsidieerd door 

de Vlaamse Overheid, biedt gespecialiseerde behandeling aan 
kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychische/

psychiatrische problemen en stoornissen. Heeft vacatures voor:

Zet jij voor Laarne ook je beste beentje voor?

Laarne draagt duurzaam bij aan het welzijn van zijn burgers in 
een landelijke en groene omgeving en verzekert een burger-

nabije, democratische, transparante en doelmatige werking op 
lokaal niveau, dit op een begripvolle, betrouwbare, bewuste, 

betrokken en betaalbare wijze (B-LAARNE)

Lokaal bestuur Laarne heeft een vacature voor: 

TEAMCOACH PERSONEELSDIENST
Statutair - voltijds - salarisschaal B4-B5 - met wervingsreserve

Je staat in voor een correcte en effi ciënte loon- en personeels-
administratie. Je verleent beleidsondersteuning met het oog op 

de implementatie van een modern, effectief en degelijk
personeelsbeheer en –beleid in al zijn diverse facetten. 

Je ondersteunt en werkt mee aan de uitbouw en de opvolging 
van een modern, consistent en geïntegreerd HRM, opdat de 

organisatie beschikt over competente en gemotiveerde mede-
werkers om zijn strategische en operationele 

doelstellingen te realiseren.

Alle info op www.Laarne.be/vacatures of tel. 09/365 46 32

De sandwichgeneratie wordt alsmaar groter
Wie tegelijk de zorg opneemt voor een oudere en een jongere generatie, is een ‘sandwicher’. 
Het zijn er trouwens steeds meer, en sommige van die sandwichers hebben het moeilijk om beide taken te combineren.

De sandwichgeneratie is erg 
divers, met zowel twintigers 
als zeventigers in de rangen. 
“Maar de grootste groep zit 
tussen 45 en 65 jaar. Meestal 
hebben zij nog opgroeiende 
kinderen in huis. Terwijl hun 
ouders meer en meer hulp 
nodig hebben bij taken die ze 
vroeger probleemloos zelf de-
den”, vertelt Miet Timmers van 
het Kenniscentrum Gezinswe-
tenschappen van hogeschool 
Odisee. 
Met als gevolg dat die sand-
wichers hun energie, tijd en 
aandacht – bovenop hun baan 
– moeten spreiden over die 
twee generaties. De ‘groot-
ouder-sandwich’ is volgens 
Timmers alvast de snelst 

groeiende groep. Want we le-
ven en werken langer, en er 
worden steeds meer mensen 
al grootouder tijdens hun wer-
kende leven.
Zorg opnemen voor kinderen, 
kleinkinderen en ouder wor-
dende ouders is betekenisvol, 
maar vaak ook zwaar. “Deze 
generatie moet heel wat bord-

jes in de lucht houden. Het 
gevarenknipperlicht voor over-
belasting komt bij hen steeds 
vaker op rood te staan”, oppert 
Timmers. 
Dat de problematiek van sand-
wichers meer en meer opduikt, 
wordt ook aangetoond door 
de Gezinsbond die het thema 
op de agenda zet en er recent 

een uitgebreid dossier over uit-
werkte.
“Eén op de vijf werkenden 
tussen 50 en 54 jaar oud vindt 
de combinatie van werk en 
gezin problematisch”, besluit 
Timmers. “Dat is veel meer dan 
vier jaar geleden, en bijna net 
zo veel als bij de jonge gezin-
nen.”  (WiVi)

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

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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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.



Opleidingen, kansen, variatie, maatschappelijk belang, een job voor het leven. Nóg redenen nodig om inspecteur bij de 
politie te worden? Wat je doet: gemeenschapsgerichte politiezorg bieden, op lokaal of op federaal niveau. Dat betekent 
dat je dicht bij de burger staat, oplossingsgericht moet denken en vandaag het verschil kan maken voor morgen. Roger? 
Je doet dat natuurlijk niet in je eentje. Een divers, maar hecht team geeft altijd rugdekking. Schrijf je nu in voor de 

selectieproeven en word inspecteur!

Werk vandaag mee aan morgen.  
Ga aan de slag als inspecteur!

Schrijf je nu in voor de selectieproeven  
op jobpol.be

Straf  
politiewerk 

vandaag
 = 

meer  
veiligheid 

morgen



Administratief medewerker
grondgebiedzaken
Functie: Je staat in voor een efficiënte administratie die de
werking van de dienst grondgebiedzaken ondersteunt.

Profiel: Je hebt een diploma secundair onderwijs. Je bent
bereid om je te verdiepen in grondgebiedgebonden
materies.

Aanbod: Voltijds contractuele functie met verloning op C1-
C3 niveau en extralegale voordelen zoals
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, de
vergoeding woon-werkverkeer met openbaar vervoer of
fiets, en een aantrekkelijke vakantieregeling.

Meer info en het inschrijvingsformulier vindt u op
www.jobsolutions.be of bij Julie Morbée (09/389 69 97).

Lierde bestaat uit vier landelijke deelgemeenten en ligt
in het zuiden van Oost-Vlaanderen, in het
overgangsgebied tussen de Zwalmstreek en de Vlaamse
Ardennen.
Wij zijn op zoek naar een administratief medewerker
grondgebiedzaken (m/v/x - C1-C3 - voltijds -
contractueel)

Solliciteren kan t.e.m. 03/01/2021
via
www.jobsolutions.be/register/64
40 of via mail naar
julie@assolutions.be. Bijlages: cv,
motivatiebrief, kopie diploma en
kopie uittreksel strafregister. 

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

extralegale voordelen zoals een 
fi rmawagen. Daarnaast werk je ook in 
een fl exibel uurrooster.

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

extralegale voordelen zoals een 
fi rmawagen
een 

Meer info & solliciteren: kato@aanwervingshuis.be 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. 

www.lemahieu.be/jobs

experts in personeelsscreening

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

  
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)

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.

-

-

-

Notaris Hilde FERMON te Opwijk  
zoekt voor een duurzame samenwerking:

EEN (NOTARIEEL) JURIST(E) MET ERVARING 
OF EEN DOSSIERMEDEWERKER MET ERVARING

Functieomschrijving:
-  Zelfstandig behandelen van courante 

en complexe dossiers inzake vastgoed, 
familiaal - en vennootschapsrecht.

-  Ontvangen en begeleiden van cliënten
-  Zelfstandig en in groep kunnen 

functioneren
-  U bent nauwkeurig, discreet, ordelijk, 

stressbestendig en klantvriendelijk 

Wij bieden: 
-  Afwisselende en boeiende functie
-  Correcte verloning overeenkomstig uw 

opleiding en ervaring
-  Mogelijkheid tot bijscholing

Interesse? U gelieve uw CV met motivatiebrief te sturen naar hilde.fermon@belnot.be

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.

Vicq (Frankrijk)
• Verantwoordelijk voor het plannen, organiseren en beheren van de dagelijkse 

• Bio-ingenieur met minstens 5 jaar relevante leidinggevende 

• Je komt terecht in een groeiende organisatie waar langetermijnvisie, flexibiliteit en 

             www.motmansenpartners.be 

.  



Poolstok adviseert ruim 470 overheids- en non-profitorganisaties bij hun 
personeels- en organisatiebeleid. Wij zoeken op korte termijn een:

junior accountmanager 
Human Resources
Regio Antwerpen - Vlaams-Brabant
Je ondersteunt en adviseert de klanten binnen jouw regio bij hun 
HR-uitdagingen. Je kan hierbij rekenen op de begeleiding van een (senior) 
accountmanager met wie je een tandem vormt. Je start zelfstandig selectie- 
en outplacementopdrachten en volgt de kwalitatieve uitvoering door onze 
externe partners op. Je ontwikkelt actief je product- en marktkennis door je 
leergierig op te stellen in de samenwerking met collega’s en partners.

Profiel
Je hebt minimaal een bachelordiploma, bij voorkeur in een relevante richting 
in het domein van personeel en organisatie. Een eerste werkervaring is een 
pluspunt, maar geen must. Met een dosis affiniteit met de overheid en/of 
non-profitsector en een vlotte kennis van de Franse taal, heb je een stapje 
voor.

Aanbod
We bieden je een contract van onbepaalde duur, een marktconforme 
verloning en een mooi pakket extralegale voordelen. Maar hét belangrijkste: 
je komt terecht in een ondersteunende leeromgeving 
waar je je HR-expertise verder kan ontwikkelen. 
De fantastische collega’s krijg je er zomaar bij.

Nieuwsgierig?
Neem voor meer info een kijkje op 
www.poolstok.be. Je motivatiebrief met 
cv kan je uiterlijk op 9 december 2020 
sturen naar sollicitaties@poolstok.be.

Ben jij dynamisch en positief, net als wij?

aandacht – bovenop hun baan 
– moeten spreiden over die 
twee generaties. De ‘groot-
ouder-sandwich’ is volgens 
Timmers alvast de snelst 

Contract onbepaalde duur 75 of 100%
Interesse? Neem een kijkje op 
www.ganspoel.be – vacatures
Vragen? Neem contact op met 
christine.cv@ganspoel.be 

Centrum Ganspoel vzw biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren 
en volwassenen met een visuele en/of meervoudige beperking en 
hun netwerk.

Wij zijn op zoek naar

TECHNISCH MANAGER

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?!

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

De sandwichgeneratie wordt alsmaar groter
Wie tegelijk de zorg opneemt voor een oudere en een jongere generatie, is een ‘sandwicher’. 
Het zijn er trouwens steeds meer, en sommige van die sandwichers hebben het moeilijk om beide taken te combineren.

De sandwichgeneratie is erg 
divers, met zowel twintigers 
als zeventigers in de rangen. 
“Maar de grootste groep zit 
tussen 45 en 65 jaar. Meestal 
hebben zij nog opgroeiende 
kinderen in huis. Terwijl hun 
ouders meer en meer hulp 
nodig hebben bij taken die ze 
vroeger probleemloos zelf de-
den”, vertelt Miet Timmers van 
het Kenniscentrum Gezinswe-
tenschappen van hogeschool 
Odisee. 
Met als gevolg dat die sand-
wichers hun energie, tijd en 
aandacht – bovenop hun baan 
– moeten spreiden over die 
twee generaties. De ‘groot-
ouder-sandwich’ is volgens 
Timmers alvast de snelst 

groeiende groep. Want we le-
ven en werken langer, en er 
worden steeds meer mensen 
al grootouder tijdens hun wer-
kende leven.
Zorg opnemen voor kinderen, 
kleinkinderen en ouder wor-
dende ouders is betekenisvol, 
maar vaak ook zwaar. “Deze 
generatie moet heel wat bord-

jes in de lucht houden. Het 
gevarenknipperlicht voor over-
belasting komt bij hen steeds 
vaker op rood te staan”, oppert 
Timmers. 
Dat de problematiek van sand-
wichers meer en meer opduikt, 
wordt ook aangetoond door 
de Gezinsbond die het thema 
op de agenda zet en er recent 

een uitgebreid dossier over uit-
werkte.
“Eén op de vijf werkenden 
tussen 50 en 54 jaar oud vindt 
de combinatie van werk en 
gezin problematisch”, besluit 
Timmers. “Dat is veel meer dan 
vier jaar geleden, en bijna net 
zo veel als bij de jonge gezin-
nen.”  (WiVi)

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



COMMERCIEEL VERANTWOORDELIJKE
adjunct van KMO-bedrijfsleider (ref 77 203)

De uitdaging: Na een grondige interne opleiding word je commercieel eindverant-
woordelijke in de vestiging in Roeselare: • klantenontvangst en adviesverlening aan 
tuinaanleggers, tuincentra, etc. • orderverwerking en offertes • instructies voor het
atelier (maatwerkconstructies) en de koer (bestellingen) • organisatie van de leveringen 
• verkoopondersteunende activiteiten o.a. uitwerking brochures, opvolging webshop
• commerciële beleidsbeslissingen in nauwe samenwerking met de bestuurder o.a. leveran-
cierskeuze, aankopen, prijsbepalingen, ...

Profi el: • vlot commercieel persoon met hogere opleiding • verkoopervaring in een
professionele handel of doe-het-zelf-zaak • een praktisch organisator • sterke interesse voor 
houtproducten • de ambitie om samen met de bestuurder een bedrijf te runnen. 

Aanbod: • een zéér veelzijdige functie met ruime bevoegdheden • een grote 
betrokkenheid bij alle bedrijfsactiviteiten • een gezonde KMO-spirit met verdere 

groeiperspectieven • een toonaangevende handel gekend voor een vlotte 
service en een uitgebreid gamma maatwerkproducten • een stimulerend 

salaris + voordelen + bedrijfswagen.

BOTANICA-WOOD, gevestigd in ROESELARE is 
een kwalitatieve groothandel in tuinhout bestemd 
voor tuinaanleggers, tuincentra, doe-het-zelf-zaken en 
houthandels in België en Noord-Frankrijk.
In het kader van verdere expansie zoeken wij voor
vaste aanwerving een (m/v)

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 
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Anziplast in Izegem is een state-of-the-art kunststofbedrijf, actief 
in spuitgieten. Ons bedrijf werd in ’83 opgericht en samen met 
110 medewerkers beleveren we zowel nationale als internationale 
klanten, met focus op automotive en machinebouw.  Om ons team 
te versterken, zoeken we:                  

OPERATIONEEL AANKOPER 
•  Je bent verantwoordelijk voor het operationele 

aankoopgebeuren van kunststoffen
•  Je bent verantwoordelijk voor de bestellingen volgens de 

behoeftes in de MRP 
•  Je staat in voor het administratief aankoopgebeuren, 

input – creatie nieuwe itemcodes/leveranciers
•  Je organiseert en volgt de aankopen en de uitvoering van 

de werken bij onderaannemers op
•  Je rapporteert aan de Purchase Manager

Jouw profiel:  Minimaal Bachelor *Flexibele instelling * 
Commercieel en assertief * Punctueel * Min. 3 jaar ervaring 
in een soortgelijke functie * Goed gesproken en geschreven 
kennis van Nederlands, Frans en Engels

Je komt terecht in een leuk en enthousiast team 
binnen een dynamische werkomgeving. Dit wordt 
aangevuld met een contract van onbepaalde duur en 
marktconform salarispakket.

Is deze vacature iets voor jou ? 
Aarzel niet om te solliciteren en stuur alvast jouw cv naar 
sophie.boulez@anziplast.be Tel:051/33.33.33

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:

BEDRIJFSLEIDER
zelfstandig ondernemer • industriële elektriciteit (ref. 125301)

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

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

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

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

(modaliteiten te bespreken).

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

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 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.

experts in personeelsscreening

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



fi nancieel & administratief 
directeur 

AZ Sint-Lucas werft aan:

voltijds, onbepaalde duur

LET’S TALK!

Solliciteer vóór 14 december 2020 bij de 
algemeen directeur, dhr. Niko Dierickx:

• via e-mail:  
niko.dierickx@stlucas.be

• of per brief: 
Niko Dierickx
algemeen directeur
AZ Sint-Lucas
Sint-Lucaslaan 29
8310 Brugge

Ontdek alle vacatures op 
www.stlucas.be/jobs

WE HEBBEN 
HET OP JOU

 GEMUNT!

• 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.

aandacht – bovenop hun baan 
– moeten spreiden over die 
twee generaties. De ‘groot-
ouder-sandwich’ is volgens 
Timmers alvast de snelst 

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 …

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).

De sandwichgeneratie wordt alsmaar groter
Wie tegelijk de zorg opneemt voor een oudere en een jongere generatie, is een ‘sandwicher’. 
Het zijn er trouwens steeds meer, en sommige van die sandwichers hebben het moeilijk om beide taken te combineren.

De sandwichgeneratie is erg 
divers, met zowel twintigers 
als zeventigers in de rangen. 
“Maar de grootste groep zit 
tussen 45 en 65 jaar. Meestal 
hebben zij nog opgroeiende 
kinderen in huis. Terwijl hun 
ouders meer en meer hulp 
nodig hebben bij taken die ze 
vroeger probleemloos zelf de-
den”, vertelt Miet Timmers van 
het Kenniscentrum Gezinswe-
tenschappen van hogeschool 
Odisee. 
Met als gevolg dat die sand-
wichers hun energie, tijd en 
aandacht – bovenop hun baan 
– moeten spreiden over die 
twee generaties. De ‘groot-
ouder-sandwich’ is volgens 
Timmers alvast de snelst 

groeiende groep. Want we le-
ven en werken langer, en er 
worden steeds meer mensen 
al grootouder tijdens hun wer-
kende leven.
Zorg opnemen voor kinderen, 
kleinkinderen en ouder wor-
dende ouders is betekenisvol, 
maar vaak ook zwaar. “Deze 
generatie moet heel wat bord-

jes in de lucht houden. Het 
gevarenknipperlicht voor over-
belasting komt bij hen steeds 
vaker op rood te staan”, oppert 
Timmers. 
Dat de problematiek van sand-
wichers meer en meer opduikt, 
wordt ook aangetoond door 
de Gezinsbond die het thema 
op de agenda zet en er recent 

een uitgebreid dossier over uit-
werkte.
“Eén op de vijf werkenden 
tussen 50 en 54 jaar oud vindt 
de combinatie van werk en 
gezin problematisch”, besluit 
Timmers. “Dat is veel meer dan 
vier jaar geleden, en bijna net 
zo veel als bij de jonge gezin-
nen.”  (WiVi)

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



ONLINE MARKETEER & 
PROJECTMANAGER 
Zorg jij ervoor dat elke online liker zich wwwelkom voelt? 
Is ‘Marketeer’ je middle name? En heb je genoeg peper in je 
gat om ons team aan te vullen als (junior) projectmanager?

Just beat it. Tenzij je dit aankan.

•Socialmediastrategieën ontwikkelen in tandem met je      
creatieve collega’s. 
•SEO, SEA en socialmedia-advertenties opzetten, 
rapporteren en optimaliseren.
•Engagerende content die duizendmiljoen likes verdient 
creëren en plaatsen.
•Contentplannen beheren, uitvoeren en analyseren van a tot z.
•Intern & extern advies geven over digitale conversiestrategieën.

‘Hello, is it me you’re looking for?’ Yes, indien...

•Je hebt je passie al verzilverd in een gelijkaardige functie 
(met certifi caten als bewijs).
•You <3 Facebook Business Manager, LinkedIn Campaign 
Manager, Adwords & Google Analytics.
•Je vibet goed met briefi ngs, budgetteringen, cijferanalyses
én ons team.

Join our #MidlifeMagic
In ruil krijg je bij ons een afwisselende voltijdse job 
aangeboden in een full service communicatiebureau met 
40 kaarsjes op z’n taart. Je fl exdesk staat alvast klaar bij 
C-mine Crib in Genk. Klaar voor deze uitdaging? Pitch jezelf via 
jurgen@impulscommunicatie.be, inclusief cv en motivatiebrief 
voor 15 december. 
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De Versus-Group | Nijverheidslaan 1527a |3660 Oudsbergen | BE 0473.820.749

Versus-Group

Versus-Omega & Morado werven aan.

www.versus-omega.com

De Versus-Group, opgericht in 2005, is een gevestigde waarde in de 
ontwikkeling, productie en verdeling van vrachtwagencomponenten, met world 
wide business.

Ondertussen telt de onderneming 30 medewerkers in verschillende afdelingen, 
allen gevestigd te Oudsbergen (Opglabbeek). 

Wij zijn op zoek naar 2 parttime boekhouders (m/v) voor de vennootschappen: 
Versus-Omega BV en Morado BV. 

In deze boeiende werkomgeving bestaat jouw functie uit:
  De verantwoordelijkheid voor de volledige boekhouding van 

jouw afdeling, van verwerking tot opvolging, met inbegrip van de 
voorbereiding van de BTW aangifte alsook de  periodieke afsluitingen. 

  Daarnaast beheer je de algemene administratie van wagenpark, 
verzekeringen, overheidsadministraties.  

  Je rapporteert aan de interne financiële manager en aan de externe 
accountant.

 
Daarvoor zoeken we iemand die:
  In het bezit is van een professionele bachelor accountancy fiscaliteit, 

een andere relevante opleiding of gelijkwaardig door ervaring.

  Je kan vlot werken met de hedendaagse informaticatools zoals MS 
Office, vertrouwd zijn met Briljant software is een plus. 

  Eigenschappen zoals: stiptheid, nauwkeurigheid, zelfstandigheid en 
discretie zijn een evidentie. 

Wat staat daar tegenover? 
  Werken bij de Versus-Group is kiezen voor een afwisselende, 

uitdagende functie in een modern en groeiend bedrijf. 

  Aantrekkelijke verloning naar gelang opleidingsniveau en ervaring. 

  Arbeidstijd in overleg te bepalen.

Interesse? 
Stuur dan meteen je CV en sollicitatiebrief naar luc@miermans.be of maak een 
afspraak voor nadere informatie. Discretie en snelle respons zijn verzekerd.

2 PARTTIME BOEKHOUDERS (M/V)

www.morado.be

Als poetshulp sta je in voor de schoonmaak en het 
onderhoud van onze kantoorruimtes. Je zorgt voor 
de voorraden van de kantine en het onderhoud-
smateriaal. Bij activiteiten, recepties, opleidingen, 
zorg je mee voor de praktische uitvoering 
Je hebt een verzorgd voorkomen. Je bent 
gemotiveerd en in staat om zelfstandig te werken. 
Je spreekt en begrijpt goed Nederlands. Je 
bent discreet, beleefd en sociaal in de omgang 
naar onze werknemers en klanten toe. Je bent 
betrouwbaar en stipt

In ruil hiervoor bieden wij: 
Een aantrekkelijke verloning samen met extrale-
gale voordelen (Groepsverzekering – hospitalisa-
tieverzekering - maaltijdcheques).
Dit betreft een deeltijdse vacature van 16uren 
per week.
Je werkt liefst 4 dagen van 8u30 tot 12u30. Dit 
rooster is bespreekbaar.

Wij zijn op zoek naar: 

POETSHULP

Interesse? Stuur dan uw CV met motivatiebrief 
naar: patricia.fyon@offimac.com

België op 19 in gelijkekansenindex

Van vrouwen op managementposities en in de politiek tot 

hun aandeel in technische jobs, vrouwvriendelijke wetge-

ving (zoals zwangerschapsverlof) en de loonkloof tussen 

man en vrouw. Het komt allemaal aan bod in een onder-

zoek van de bank N26 in honderd landen.

Met als conclusie dat België op de 11de plaats staat als 

het gaat om vrouwen in het management en op de 17de 

plaats wat het salarisniveau en de loonkloof betreft. 

Rekening houdend met alle elementen eindigt ons land 

op plaats 19 in de totaalindex. Waarmee België beter 

scoort dan Nederland (37) en de VS (48).

Noorwegen voert de lijst aan, met hoge scores op het 

vlak van politieke vertegenwoordiging, bedrijfsleiding 

en wetgeving. Finland en IJsland staan respectievelijk 

op de tweede en derde plaats. Het Verenigd Koninkrijk, 

Duitsland, Nieuw-Zeeland, Denemarken, Estland, Letland 

en Slovakije vervolledigen de top tien.

Waar is het minder gesteld met gelijke arbeidskansen 

voor vrouwen? In Pakistan, Egypte en Jordanië, zo blijkt. 

Deze landen bengelen onderaan de top 100.  (WiVi)

België staat op plaats 19 (op honderd) als het gaat om gelijkheid en carrièremogelijkheden 
voor vrouwen op de arbeidsmarkt. Noorwegen en Finland voeren de lijst aan.

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

experts in personeelsscreening

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

Poolstok adviseert ruim 470 overheids- en non-profitorganisaties bij hun 
personeels- en organisatiebeleid. Wij zoeken op korte termijn een:

junior accountmanager 
Human Resources
Regio Antwerpen - Vlaams-Brabant
Je ondersteunt en adviseert de klanten binnen jouw regio bij hun 
HR-uitdagingen. Je kan hierbij rekenen op de begeleiding van een (senior) 
accountmanager met wie je een tandem vormt. Je start zelfstandig selectie- 
en outplacementopdrachten en volgt de kwalitatieve uitvoering door onze 
externe partners op. Je ontwikkelt actief je product- en marktkennis door je 
leergierig op te stellen in de samenwerking met collega’s en partners.

Profiel
Je hebt minimaal een bachelordiploma, bij voorkeur in een relevante richting 
in het domein van personeel en organisatie. Een eerste werkervaring is een 
pluspunt, maar geen must. Met een dosis affiniteit met de overheid en/of 
non-profitsector en een vlotte kennis van de Franse taal, heb je een stapje 
voor.

Aanbod
We bieden je een contract van onbepaalde duur, een marktconforme 
verloning en een mooi pakket extralegale voordelen. Maar hét belangrijkste: 
je komt terecht in een ondersteunende leeromgeving 
waar je je HR-expertise verder kan ontwikkelen. 
De fantastische collega’s krijg je er zomaar bij.

Nieuwsgierig?
Neem voor meer info een kijkje op 
www.poolstok.be. Je motivatiebrief met 
cv kan je uiterlijk op 9 december 2020 
sturen naar sollicitaties@poolstok.be.

Ben jij dynamisch en positief, net als wij?

in het bloed?
zorgen je
Zit

AZ Turnhout is een vooruitstrevend en groot regionaal ziekenhuis dat een ‘gast-
huis’ wil zijn in de letterlijke betekenis van het woord. Met ruim 2.000 medewerkers 
en 200 artsen zijn we meteen ook een van de grootste werkgevers in de Kempen. 
De beste zorg bieden aan onze patiënten is onze missie, mensgericht en met 
aandacht voor de beleving van de patiënt en zijn of haar naasten. Een vlotte 
samenwerking tussen alle diensten is daartoe de sleutel. We behaalden ook het 
Qualicor-kwaliteitslabel (tot voor kort gekend als NIAZ-kwaliteitslabel). Het toont 
aan dat onze medewerkers veilige en kwaliteitsvolle zorg bieden en dat we gericht 
zijn op continue verbetering. Momenteel zijn wij op zoek naar:

Manager Kwaliteit en Patiëntveiligheid
voltijds • contract van onbepaalde duur

Begeleidingsverpleegkundige
voltijds • contract van onbepaalde duur

KLAAR VOOR EEN NIEUWE UITDAGING?

We zijn nog altijd op zoek naar helpende handen voor onze verpleegafdelingen en 
administratie. Wil jij ons team komen versterken? Ontdek al onze vacatures op 

de jobpagina van www.azturnhout.be. Aarzel niet om te solliciteren!

INTERESSE?
De uitgebreide functieomschrijvingen en contactpersonen voor verdere 
inhoudelijke info vind je terug op www.azturnhout.be/werken-bij-az-turnhout.

Solliciteren kan tot en met 20 december 2020 (Manager Kwaliteit en 
Patiëntveiligheid) en tot en met 3 januari 2021 (Begeleidingsverpleegkundige). 
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 (ref 1403) 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.



De kennismaking
Pami is een familiebedrijf gespecialiseerd 
in de creatie én realisatie van inspirerende 
kantoorinrichtingen met aandacht 
voor sociaal verantwoord ondernemen 
en duurzaamheid. Het bedrijf is 
toonaangevend in de Benelux. Door 
corona is onze manier van (samen)werken 
veranderd. De nieuwe werkvorm 
is hybride: een combinatie van 
thuiswerken en op kantoor. Welzijn is 
nu belangrijker dan ooit. Betrokkenheid, 
heldere communicatie, wederzijds respect 
en verantwoordelijkheid zijn daarbij 
essentieel. Dankzij de continue aandacht 
voor alle medewerkers kan Pami rekenen 
op 150 betrokken collega’s. Een sterk team 
dat meer dan 50 jaar kennis, ervaring, 
vakmanschap en creativiteit bundelt, en 
dat dag na dag unieke kantoorprojecten 
realiseert. 100% made in Belgium! Om het 
hr-beleid in handen te nemen, is Pami uit 
Pelt op zoek naar een:  

 www.pami.be

HUMAN RESOURCES MANAGER 
De uitdaging: • Deel uitmaken van het strategische team en de organisatiedoelstellingen vertalen 
naar een concreet hr-beleid • Acties en projecten opzetten om medewerkers en managers te 
ondersteunen in de uitvoering van hun taken • Optreden als aanspreekpunt, coach en adviseur 
voor alles wat met de medewerkers te maken heeft • Samen met een hr-businesspartner 
eindverantwoordelijke voor het brede gamma aan taken binnen zowel de hard hr als de soft hr     
• Instaan voor selectie en rekrutering, talentmanagement, procedures en policies, sociaal-
juridische vraagstukken, … • Betrokken bij het sociaal overleg en CAO-onderhandelingen                  
• Meedenken met de organisatie en projecten lanceren die de open, innovatieve en flexibele 
bedrijfscultuur versterken • Initiatieven op touw zetten met betrekking tot interne communicatie 
en personeelsactiviteiten

De perfecte match: • Hands-on hr-generalist met ervaring met zowel hard hr als soft hr                
• Minimaal een bachelordiploma en het vermogen om strategisch mee te denken • Goede kennis 
van de Belgische sociale wetgeving, hr-instrumenten en procedures • Empathische verbinder die 
pragmatisch denkt en handelt en mensen weet te inspireren • Mens- en samenwerkingsgericht    
• Positieve en motiverende communicatiestijl • Uitstekende kennis van het Nederlands, kennis 
van het Frans is een troef

Het aanbod: • Familiale en open werksfeer in een stabiel bedrijf dat veel belang hecht aan 
jobtevredenheid, initiatiefname en zelfontplooiing • Aantrekkelijk salarispakket uitgebreid met 
extralegale voordelen

Meer info? Contacteer Cleo Steegmans via 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

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 Peter Vleeschouwers op +32 479 29 74 75 tijdens de kantooruren,
op zaterdag tussen 9 en 11 u. of op zondag tussen 19 en 21 u.

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

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

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

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

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

WOONZO cvba bouwt en verhuurt (meer dan 1.200) sociale woningen 
in Zuid-Oost Limburg (Tongeren, Borgloon, Riemst, Heers en Voeren).

Onze FINANCIËLE DIENST zoekt ter versterking van haar uitvoerend team een 

GEDREVEN BOEKHOUDER (m/v).
PLAATS IN DE ORGANISATIE
De boekhouder werkt samen met de uitvoerende medewerker van de financiële cel. Hij/zij staat in nauw contact met de 
medewerkers van de andere diensten (huuradministratie en technische dienst) en werkt onder leiding van en rapporteert 
aan de financieel manager. 
TAKENPAKKET 
De boekhouder heeft tot taak de financiële verrichtingen op te volgen en de boekhouding te voeren. Hij/zij staat ook in voor 
de voorbereiding van de afsluitingsverrichtingen in het kader van de afsluiting van de jaarrekening en het opmaken van het 
jaarverslag. Hij/zij is verantwoordelijk voor de controle op de regelmatigheid en de wettelijkheid van de uitgaven en voor het 
vastleggen, opvolgen en afrekenen van de huurlasten aan de huurders. 
CRITERIA VOOR DE FUNCTIE
Diploma: Bachelor niveau in het bedrijfsbeheer en administratie optie boekhouding, boekhouding-informatica of fiscaliteit 
(of een diploma van het hoger onderwijs in de richting van boekhouding)
Kennis: Grondige kennis van boekhouding, gevorderde kennis van Microsoft Office en van moderne financiële beleidsvoe-
ring. Bereid tot het volgen van opleidingen nodig voor de functie.
Ervaringsduur: Bij voorkeur een aantal jaren relevante werkervaring 
Indiensttreding: Zo snel mogelijk
COMPETENTIEPROFIEL
klantgerichtheid, samenwerken, resultaatsgericht, functionele expertise, analytisch denken, nauwkeurigheid, probleemop-
lossend denken, informatieverwerking en -beheer.
AANBOD
Wij bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week), salaris conform ervaring, volgens weddeschaal B van de 
Vlaamse Gemeenschap (relevante beroepservaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de anciën-
niteit), eindejaarspremie en vakantiegeld, groeps- en hospitalisatieverzekering, 30 verlofdagen + 10 wettelijke feestdagen.
SOLLICITEREN
Stuur je motivatiebrief met CV naar inge.gaublomme@woonzo.be. 
Verdere inlichtingen tijdens kantooruren: 012/440.200 – www.woonzo.be.


