
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  

VERSCHIL TUSSEN HOOGGEVOELIG EN HOOGSENSITIEF

HSP staat voor ‘highly sensitive person’ of ‘hoogsensitief persoon’. Eén op vijf is het.
Let wel, je zou denken dat hoogsensitief hetzelfde is als hooggevoelig, maar dat is 
niet zo. De twee worden erg vaak door elkaar gehaald en dus verkeerd gebruikt.

1. WAT IS HOOGSENSITIEF?
Hoogsensitiviteit is geen aandoening, maar een aan-
geboren persoonlijkheidskenmerk. “Net zoals de 
kleur van je ogen, haar of huid kan je niet kiezen of je 
het hebt of niet”, vertelt Annelies Quaegebeur, coach 
bij A-Lissome. Prikkels komen harder of heftiger bin-
nen. Zo kunnen kleuren, geluiden, smaken of geuren 
intenser zijn.
Een psychische stoornis is hoogsensitiviteit niet. “Ook 
al worden de kenmerken van hoogsensitiviteit dikwijls 
verward met kenmerken van autisme, AD(H)D, bor-
derline of schizofrenie”, legt Quaegebeur uit, die naar 
eigen zeggen zelf hoogsensitief is. “Soms wordt het 
zelfs verward met burn-out, wat ook geen psychische 
stoornis is, maar een disbalans in energie: je batterij is 
leeg, zeg maar.”

2. WAT ZIJN DE EIGENSCHAPPEN 
VAN EEN HSP?
Eén op vijf mensen wordt geboren met een verhoogde 
sensitiviteit, en is dus (licht) HSP. Ze zijn langs de ene 
kant intuïtief, consciëntieus en sterk gericht op kwali-
teit. Maar langs de andere kant ook snel(ler) overwel-
digd.
Elaine Aron, een van de grondleggers van de theorie, 

heeft het in haar boek ‘Hoog sensitieve personen’ 
over vier basiseigenschappen van de HSP. Dat 
gaat dan enerzijds om de diepte van verwerking. 
“Als er iets in hun omgeving gebeurt, hebben ze 
extra tijd nodig om dat in de diepte te verwerken”, licht 
Quaegebeur toe.
Anderzijds speelt ook de overprikkeling van het ze-
nuwstelsel. “Als je alle details opmerkt en alles hef-
tiger binnenkomt, is het normaal dat je zenuwstelsel 
sneller uitgeput geraakt”, stelt ze. “Ten derde rea-
geer je sterker op ervaringen en ben je empathisch. 
En ten slotte merk je als HSP kleine dingen op die 
anderen niet opmerken.”

3. HOE GA JE OM 
MET JE HOOGSENSITIVITEIT?
Hoogsensitiviteit kan je zien als vloek of als zegen. 
“Zelf kies ik altijd voor het tweede”, oppert Annelies 
Quaegebeur. Sowieso is het volgens haar belangrijk 
dat je voldoende rust inbouwt om je stressniveau 
laag te houden. Doe je dat niet, dan kan de overprik-
keling om de hoek komen kijken en tot (chronische) 
stress leiden. “Op die manier wordt hoogsensitiviteit 
een last.”
Hoe wordt het een kracht? Naast voldoende rust en 

me-time is het volgens haar belangrijk om aan de 
slag te gaan met je talenten en waarden. “Zoek om-
gevingen op die de waarden dankbaarheid, waarde-
ring, positiviteit en hulpvaardigheid hoog in het vaan-
del dragen en waar het ok is om empathisch te zijn.”

4. EN … WAT IS
HOOGGEVOELIGHEID DAN?
Hooggevoeligheid is, in tegenstelling tot hoogsensi-
tiviteit, niet aangeboren en gaat over een verhoog-
de kwetsbaarheid of overgevoeligheid die zich uit 
in een (over)emotionele reactie. “Die kan ontstaan 
door een opstapeling van stress die niet tijdig heeft 
kunnen ontladen. Het lijkt alsof je telkens minder kan 
verdragen”, aldus Quaegebeur, die stelt dat je tege-
lijk hooggevoelig én hoogsensitief kan zijn, of één 
van beide.
Hooggevoeligheid wordt vaak gekoppeld aan perso-
nen met bepaalde psychische aandoeningen, zoals 
autisme of AD(H)D. “Ook het niet goed verwerken 
van trauma’s kan leiden tot hooggevoeligheid. En 
het duikt vaak op voor én tijdens een burn-out. Hoog- 
gevoeligheid is dus niet aangeboren, maar eerder 
een reactie op stress of een stressvolle gebeurtenis.”

William Visterin

Ben jij een
hoogsensitief persoon?

“Hoogsensitiviteit
kan je zien als vloek

of als zegen.
Zelf kies ik voor

het tweede.” 
Annelies Quaegebeur,   

coach en HSP
(hoogsensitief persoon)



jobkeuze genoeg,
voor ieder wat wils!

jobkeuze genoeg,
voor ieder wat wils!

Heb je een diploma in een technische richting (secundair, bachelor  

of master) en ben je geboeid door elektriciteit, elektromechanica,  

IT & Telecom, automatisering en de bouwsector?  

Zoek dan niet verder!

Onze doelstelling bij de MIVB: 

de mobiliteit van morgen voorbereiden en tegelijk bijdragen  

aan de uitbreiding van ons vervoeraanbod!

Wil je graag je competenties ten dienste stellen  

van de Brusselse mobiliteit en meewerken aan projecten  

die een impact hebben op het dagelijkse leven van de gebruikers?

  

 

 

Aarzel dan niet langer en solliciteer zodat we samen onze projecten  

en jouw verwachtingen kunnen bespreken! 

 

 

jobs.mivb.be



De afdeling Ruimte behandelt alle grondgebonden zaken en heeft tot doel 
het beleid van de stad m.b.t. duurzame ontwikkeling, urbanisatie, mobiliteit, 
werken en nutsvoorzieningen te plannen, uit te werken, uit te voeren en op 
te volgen. Ze is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van de stedelijke 
infrastructuur en het stedelijk patrimonium. Daarnaast staat de afdeling ook 
in voor het verlenen van omgevings-, stedenbouwkundige en milieuvergun-
ningen en de handhaving van stedenbouwkundige- en milieuvoorwaarden.

De afdelingschef Ruimte staat in voor de algemene coördinatie en opvolging 
van de afdeling en het verrichten van beleidsvoorbereidend werk. Hij 
realiseert nieuwe stedelijke initiatieven en optimaliseert de bestaande 
dienstverlening. De afdelingschef maakt deel uit van het managementteam. 

Het departementshoofd staat in voor de leiding en coördinatie van het 
departement. Hij zorgt voor de opmaak van projectplannen voor private en 
publieke initiatieven inzake stadsvernieuwing en voert hierover overleg met 
interne en externe partners. Beide functies vereisen een masterdiploma.
Wat bieden wij?
Een zeer flexibele uurregeling, 30 dagen betaald verlof, maaltijdcheques, 
een hospitalisatieverzekering, een tweede pensioenpijler 
(voor contractuelen), vergoeding openbaar vervoer en 
een fietsvergoeding.
Hoe solliciteren?
Solliciteren voor deze functies kan tot en met 31-12-2020.
meer informatie vindt u op www.geraardsbergen.be/vacatures

Lokaal Bestuur Geraardsbergen 
zoekt voor zijn afdeling 

Ruimte 2 nieuwe medewerkers.

AFDELINGSCHEF RUIMTE
niveau A4a-A4b – voltijds statutair

DEPARTEMENTSHOOFD STADSONTWIKKELING 
EN VEILIGHEID 

niveau A1a-A3a – voltijds contractueel

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

COMMERCIËLE 
REKRUTEERDER (M/V)
Functieomschrijving :
Actieve prospectie van onderaannemingsbedrijven in heel 
Vlaanderen • Prijsanalyse en prijsstudie • Opstellen van de 
aanbestedingsstukken en de meetstaten • Commerciële 
onderhandelingen voeren met respect voor onze 
bedrijfsstrategie.

Uw profiel :
U heeft een commercieel / technisch diploma • U bent sterk 
gericht op service en kwaliteit • U bent georganiseerd, 
ondernemend, volhardend en werkt resultaatgericht • U 
werkt graag autonoom.

Woningen Compere biedt u :
Een aantrekkelijk salaris op basis van uw competenties en 
ervaring • Een bedrijfswagen en een tankkaart • G.S.M. met 
abonnement • Interne doorgroeimogelijkheden • Contracttype : 
voltijds regime 40 u/week

Heeft u interesse ? Stuur dan uw CV door naar: 
sollicitatie@woningencompere.be 

Belgische marktleider in 
de “sleutel-op-de-deur” 

woningbouw

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

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

AFDELINGSHOOFD 
FINANCIËLE ZAKEN

A4a-A4b • voltijds • statutair

Je zal leiding geven aan de 
boekhoudkundige en fi nanciële 
diensten, fi nanciële controles 
uitoefenen, fi scale afwikkelingen 
coördineren en advies geven over 
fi nanciële reglementen. Sporadisch 
vervang je de fi nancieel directeur 
bij diens afwezigheid.

Voor deze functie is een master-
diploma en minimaal drie jaar 
beroepservaring in een fi nanciële 
functie waarvan minstens twee 
jaren leidinggevend vereist.

We verwachten dat je wetgeving 
over lokale besturen en 
overheids fi nanciën en relevante 
softwaresystemen kent. Voorts 
ben je fl exibel en stressbestendig. 
Leiderschap en visie staan centraal.

Wij bieden een voltijdse 
statutaire aanstelling, opname 
in de wervingsreserve voor twee 
jaar, een loon tussen 3815,69 
en 3815,69 euro bruto/maand, 
maaltijdcheques van 8 euro/dag, 
gratis hospitalisatieverzekering en 
terugbetaling van woon-werkverkeer 
met het openbaar vervoer.

JOB

Gemeente en OCMW Zaventem zijn op zoek naar een (m/v/x):

Stuur voor 31 december 2020 je CV en motivatiebrief 
via https://www.jobsolutions.be/register/6767 
of mail naar vacature@zaventem.be. 
Bellen kan ook naar Johan Decraene (02 716 32 43) 
of Annick De Zutter (02 716 32 42).

Panhuisstraat 1, b-9070 Destelbergen t +32 (0)9 251 22 22 - e info@veneco.be

Interesse?
Stuur vóór 06-01-2021 je cv en motivatiebrief naar info@veneco.be.Stuur vóór 06-01-2021 je cv en motivatiebrief naar info@veneco.be.

Voor al onze vacatures, surf naar www.veneco.be/vacatures.Voor al onze vacatures, surf naar www.veneco.be/vacatures.

Veneco is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten rond Gent. 
Veneco levert meerwaarde door samen te werken op gemeentelijk, intergemeentelijk en 
regionaal niveau. Samen. Slagkrachtiger. Sterker.

Stafmedewerker mobiliteit

Wil je graag bijdragen aan de transitie naar een duurzame mobiliteit in de regio? Dan is 
deze job iets voor jou. Je werkt mee aan mobiliteitsopdrachten zoals de opmaak van een 
gemeentelijk mobiliteitsplan, herinrichtingsplan kruispunt, circulatieplan, initiatieven rond 
deelmobiliteit, ...

Parttime (50%) stafmedewerker onroerend erfgoed

Samen met COMEET en Regionaal Landschap Meetjesland is Veneco erkend als IOED 
voor 8 gemeenten in het Meetjesland. Als stafmedewerker bied je ondersteuning en advies voor 8 gemeenten in het Meetjesland. Als stafmedewerker bied je ondersteuning en advies 
omtrent onroerend erfgoed.

De volledige functieomschrijving, ons aanbod en de aanwervingsprocedure vind je op 
www.veneco.be/vacatures.

Stafmedewerker mobiliteit

Parttime (50%) stafmedewerker onroerend erfgoed

OMDAT JE BEST 
NIET MET EENDER WIE 

IN ZEE GAAT.

Kortrijk   |   Vaartstraat 25   |      056 225 880   |      

Gent   |   Kortrijksesteenweg 1099   |      093 108 339   |      093 108 339

www.aanwervingshuis.be   |   info@aanwervingshuis.be

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?



Wij garanderen onze klanten  
steeds een perfect kopje koffie,  

al 4 generaties lang. We selecteren 
onze koffiebonen met de grootste 

zorg, maken uitgebalanceerde 
mengelingen en houden vast aan 

een langzaam brandproces volgens 
traditionele methodes. Ook voor 

onze medewerkers is het genieten. 

Als technieker maak je deel uit van een klein, tof team dat verantwoordelijk 
is voor storingsinterventies en het onderhoud van een divers machine park. 
Hierdoor heb je veel afwisseling in je job en zijn geen 2 dagen hetzelfde. 

Een greep uit jouw takenpakket: • Storingsinterventies uitvoeren op 
verschillende verpakkingsmachines, spuitgietmachines en koffiebranders 
• Instaan voor het preventief onderhoud van het hele machine park, 
alle nutsvoorzieningen en gebouwen • Ombouwen en instellen van 
verpakkingsmachines

Profiel: • Je beschikt over een gezonde dosis technisch inzicht • Je kan 
veilig en zelfstandig werken • Je hebt een goede kennis van mechanica 
en pneumatica • Je hebt bij voorkeur ervaring met het onderhouden en 
afstellen van productiemachines • Je kan overweg met courant mechanisch 
gereedschap • Kennis van elektriciteit en/of PLC-sturing is zeker een plus-
punt • Flexibiliteit in 3-ploegenstelsel is vereist 

Ons aanbod: • Functie in vast dienstverband • Degelijke opleiding               
• Je komt terecht in een boeiende werkomgeving binnen een lokaal          
Belgisch familiebedrijf in volle ontwikkeling

(ELEKTRO)MECHANISCH 
ONDERHOUDSTECHNIEKER

Interesse? Stuur je schriftelijke sollicitatie  
naar Koffie F. Rombouts nv, t.a.v. personeelsdienst, 
Antwerpsesteenweg 136, 2630 Aartselaar of 
mail alles naar hilde.tack@rombouts.com 

Voor onze productieafdeling in Aartselaar zoeken wij een:

Om aan onze groei te voldoen, zijn we op zoek naar een (m/v)

WERFLEIDER
Uw opdracht :
U beheert verschillende bouwprojecten van individuele 
woningen • U werkt hiervoor nauw samen met onze interne 
diensten, alsook met sleutelfiguren uit de bouw • U bent 
verantwoordelijk voor de uitvoering en de algemene opvolging 
van werven en houdt hierbij rekening met de vastgelegde 
normen en budgetten • Wij bieden u de mogelijkheid om vanuit  
thuis te werken en naar nabijgelegen werven te gaan

Uw profiel : 
U bezit een diploma in de bouw en/of hebt gelijkwaardige 
ervaring • U bent dynamisch en sociaal en onderhoudt graag 
een goede relatie met klanten en onderaannemers • U bezit 
over een groot verantwoordelijkheidszin • U bent punctueel 
en beschikt over een aangeboren gevoel voor organisatie  
• Uitdagingen zijn voor u niet vreemd, want u bent 
gemotiveerd en ambitieus • Basiskennis Frans vereist

Woningen Compere biedt u : 
Een grondige, interne opleiding • Aantrekkelijk salaris  
• GSM en wagen (+tankkaart), ook voor privégebruik • Een 
uitstekende werksfeer binnen een actief en sociaal team  
• Voltijds dagwerk • De mogelijkheid om te groeien in onze 
onderneming in volle uitbreiding

Heeft u interesse ? Stuur dan uw CV door naar :  
sollicitatie@woningencompere.be

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

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

HSP staat voor ‘highly sensitive person’ of ‘hoogsensitief 
persoon’. Eén op vijf is het. Let wel, je zou denken dat 
hoogsensitief hetzelfde is als hooggevoelig, maar dat is 
niet zo. De twee worden erg vaak door elkaar gehaald 
en dus verkeerd gebruikt.

1. WAT IS HOOGSENSITIEF?
Hoogsensitiviteit is geen aandoening, maar een aangeboren persoonlijkheids-
kenmerk. “Net zoals de kleur van je ogen, haar of huid kan je niet kiezen of je het 
hebt of niet”, vertelt Annelies Quaegebeur, coach bij A-Lissome. Prikkels komen 
harder of heftiger binnen. Zo kunnen kleuren, geluiden, smaken of geuren inten-
ser zijn.
Een psychische stoornis is hoogsensitiviteit niet. “Ook al worden de kenmer-
ken van hoogsensitiviteit dikwijls verward met kenmerken van autisme, AD(H)D, 
borderline of schizofrenie”, legt Quaegebeur uit, die naar eigen zeggen zelf 
hoogsensitief is. “Soms wordt het zelfs verward met burn-out, wat ook geen psy-
chische stoornis is, maar een disbalans in energie: je batterij is leeg, zeg maar.”

VERSCHIL TUSSEN HOOGGEVOELIG EN HOOGSENSITIEF
2. WAT ZIJN DE EIGENSCHAPPEN VAN EEN HSP?
Eén op vijf mensen wordt geboren met een verhoogde sensitiviteit, en is dus 
(licht) HSP. Ze zijn langs de ene kant intuïtief, consciëntieus en sterk gericht op 
kwaliteit. Maar langs de andere kant ook snel(ler) overweldigd.
Elaine Aron, een van de grondleggers van de theorie, heeft het in haar boek 
‘Hoog sensitieve personen’ over vier basiseigenschappen van de HSP. Dat 
gaat dan enerzijds om de diepte van verwerking. “Als er iets in hun omgeving 
gebeurt, hebben ze extra tijd nodig om dat in de diepte te verwerken”, licht 
Quaegebeur toe.
Anderzijds speelt ook de overprikkeling van het zenuwstelsel. “Als je alle de-
tails opmerkt en alles heftiger binnenkomt, is het normaal dat je zenuwstelsel 
sneller uitgeput geraakt”, stelt ze. “Ten derde reageer je sterker op ervaringen 
en ben je empathisch. En ten slotte merk je als HSP kleine dingen op die ande-
ren niet opmerken.”

3. HOE GA JE OM MET JE HOOGSENSITIVITEIT?
Hoogsensitiviteit kan je zien als vloek of als zegen. “Zelf kies ik altijd voor het 
tweede”, oppert Annelies Quaegebeur. Sowieso is het volgens haar belangrijk 
dat je voldoende rust inbouwt om je stressniveau laag te houden. Doe je dat 
niet, dan kan de overprikkeling om de hoek komen kijken en tot (chronische) 
stress leiden. “Op die manier wordt hoogsensitiviteit een last.”
Hoe wordt het een kracht? Naast voldoende rust en me-time is het volgens 
haar belangrijk om aan de slag te gaan met je talenten en waarden. “Zoek 
omgevingen op die de waarden dankbaarheid, waardering, positiviteit en hulp-
vaardigheid hoog in het vaandel dragen en waar het ok is om empathisch te 
zijn.”

4. EN … WAT IS HOOGGEVOELIGHEID DAN?
Hooggevoeligheid is, in tegenstelling tot hoogsensitiviteit, niet aangeboren en 
gaat over een verhoogde kwetsbaarheid of overgevoeligheid die zich uit in een 
(over)emotionele reactie. “Die kan ontstaan door een opstapeling van stress 
die niet tijdig heeft kunnen ontladen. Het lijkt alsof je telkens minder kan ver-
dragen”, aldus Quaegebeur, die stelt dat je tegelijk hooggevoelig én hoogsen-
sitief kan zijn, of één van beide.
Hooggevoeligheid wordt vaak gekoppeld aan personen met bepaalde psychi-
sche aandoeningen, zoals autisme of AD(H)D. “Ook het niet goed verwerken 
van trauma’s kan leiden tot hooggevoeligheid. En het duikt vaak op voor én 
tijdens een burn-out. Hooggevoeligheid is dus niet aangeboren, maar eerder 
een reactie op stress of een stressvolle gebeurtenis.”

William Visterin 

 
Jobat.be  

Ben jij een
hoogsensitief persoon?

Panhuisstraat 1, b-9070 Destelbergen t +32 (0)9 251 22 22 - e info@veneco.be

Interesse?
Stuur vóór 06-01-2021 je cv en motivatiebrief naar info@veneco.be.Stuur vóór 06-01-2021 je cv en motivatiebrief naar info@veneco.be.

Voor al onze vacatures, surf naar www.veneco.be/vacatures.Voor al onze vacatures, surf naar www.veneco.be/vacatures.

Veneco is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten rond Gent. 
Veneco levert meerwaarde door samen te werken op gemeentelijk, intergemeentelijk en 
regionaal niveau. Samen. Slagkrachtiger. Sterker.

Stafmedewerker mobiliteit

Wil je graag bijdragen aan de transitie naar een duurzame mobiliteit in de regio? Dan is 
deze job iets voor jou. Je werkt mee aan mobiliteitsopdrachten zoals de opmaak van een 
gemeentelijk mobiliteitsplan, herinrichtingsplan kruispunt, circulatieplan, initiatieven rond 
deelmobiliteit, ...

Parttime (50%) stafmedewerker onroerend erfgoed

Samen met COMEET en Regionaal Landschap Meetjesland is Veneco erkend als IOED 
voor 8 gemeenten in het Meetjesland. Als stafmedewerker bied je ondersteuning en advies voor 8 gemeenten in het Meetjesland. Als stafmedewerker bied je ondersteuning en advies 
omtrent onroerend erfgoed.

De volledige functieomschrijving, ons aanbod en de aanwervingsprocedure vind je op 
www.veneco.be/vacatures.

Stafmedewerker mobiliteit

Parttime (50%) stafmedewerker onroerend erfgoed

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. 

manier doet, dan is het ar-
beidscontract niet opgezegd, 
maar verbroken.
Dat is de tweede manier: ont-

een beroep doen op een out-
placementbureau. Maar laat 
een werknemer in elk geval 
niet aan zijn lot over.”  (WiVi)

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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Wij actief in de sectoren

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



Het gemeentebestuur van
SCHELLE zal overgaan tot
de aanwerving van (m/v/x):

Hoe solliciteren? Jouw kandidatuur moet samen met het gevraagde diploma 
uiterlijk 24 december 2020 toekomen t.a.v het schepencollege, Fabiolalaan 55, 
2627 Schelle of via e-mail secretariaat@schelle.be.
Voor meer info contacteer ons op 03/871.98.31.

1 hoofdmedewerk(st)er DIENST RUIMTELIJKE ORDENING  

Niveau B1-B3 • voltijds (onbepaalde duur)

1 expert duurzaamheid, mobiliteit, klimaat, 
gezondheid & burgercoöperatie DIENST MILIEU

Niveau B1-B3 • voltijds (onbepaalde duur)

Wij verwachten voor deze functies een bachelordiploma ofwel een diploma van 
het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

1 omgevingsambtenaar DIENST RUIMTELIJKE ORDENING  

Niveau A1a-A3a • voltijds (onbepaalde duur)

Wij verwachten voor deze functie een masterdiploma ofwel een diploma van 
het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli, 
dat gelijkgesteld werd met het universitair onderwijs.

CALCULATOR - WERKVOORBEREIDER
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de projectopvolging 
en het verder optimaliseren van de montageplanning.

Functie, belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de 
projectopvolging en het verder optimaliseren van de 
montageplanning. Je hebt bij voorkeur een opleiding in een 
technische richting of relevante ervaring. Daarnaast kan je ook 
op een vlotte en professionele manier communiceren met 
klanten, architecten en externe projectleiders. Lees ook de 
volledige job omschrijving op Jobat.be

Profiel
• A1 niveau in een technische richting, of equivalent door 
ervaring. • Kennis van elektrotechniek, mechanica en 
hydraulica. • Communicatief persoon met professionele 
aanpak. • Accuraat, grote mate van zelfstandigheid en 
doorzettingsvermogen.

Aanbod:
• Een veelzijdige job in een dynamisch bedrijf met een 
aangename familiale werksfeer. 
• Marktconform salaris aangevuld met 
interessante extralegale voordelen.

Solliciteren:  
stuur je CV met foto naar jobs@bvlbvba.be 

BVL gevestigd te Sint Katelijne Waver 
is gespecialiseerd in warmtepompen, 
Airco, Koeling, ventilatie en zonne-
energie. Om aan onze groei te blijven 
voldoen zijn we op zoek naar een m/v.

Zorggroep Orion koestert de ambitie om kwalita-
tieve integrale en geïntegreerde zorg te ontwikke-
len in de regio. In alles wat we doen staat mensge-
richte zorg centraal. We bieden onze klanten een 
volledig zorgparcours aan. Zo vindt de zorgvrager 
via één aanspreekpunt en op zijn maat zijn weg in 
alle zorgdomeinen: residentiële, semi-residentiële 
en niet-residentiële zorg- en dienstverlening.

Zorggroep Orion omvat woonzorgcentrum De Wending, woonzorgcentrum 
De Vliet, de Groep van Assistentiewoningen 1 en 2, lokaal dienstencentrum 
Albert Van Dyck, lokaal dienstencentrum De Schoor en ontmoetingscentrum 
De Meerloop. Ruim 180 medewerkers en 240 vrijwilligers zetten zich samen in 
om integrale, kwalitatieve en mensgerichte zorg- en dienstverlening te bieden.

Zorggroep Orion wil verder inzetten op het speerpunt dementiezorg. Voor het 
verder uitbouwen van de visie en de uitrol daarvan zijn we op zoek naar 

Projectverantwoordelijke 
(contract 2 jaar – EFRO-project) 
Je functie • Je trekt het project “dementiezorg” en het bijhorende EFRO-project 
(“Slim cocreëren”) en behaalt de beschreven doelstellingen. Je stuurt het project 
zowel intern als extern en zorgt voor een correcte opvolging, zowel inhoudelijk 
als fi nancieel. Je bereidt de implementatie van de visie mee voor. Je werkt nauw 
samen met interne en externe stakeholders. Je werkt nauw samen met de algemeen 
directeur.

Je profi el • Je bent in bezit van een masterdiploma en hebt meer dan 2 jaar 
relevante ervaring. Je bent procesmatig sterk en resultaatgericht. Je bent 
ondernemend, creatief en neemt graag initiatief. Je kan zelfstandig werken. 
Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en bent sociaalvaardig. Je bent 
dynamisch, fl exibel en leergierig. Je hebt een grondige kennis van veranderings- 
en projectmanagement en ontwikkelingen en ervaring in het implementeren van 
innovatieve projecten, bij voorkeur in zorgomgevingen. Kennis van zorg en meer 
specifi ek zorg voor mensen met dementie strekt tot aanbeveling.

Ons aanbod • Tijdelijke tewerkstelling in een dynamische groeiorganisatie. Mogelijk 
kans op verlenging. Een gezonde balans tussen werk en privé dankzij een soepele 
werk- en verlofregeling. Bruto voltijds maandloon, afhankelijk van vroegere 
werkervaring, tussen 3.046 euro - 3.562 euro (niveau A1). Maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler, fi etspremie, abonnement woon-
werkverkeer, smartphone (verdeling werk/privé), laptop, gemeenschappelijke 
sociale dienst, actief vormingsbeleid.

Interesse?
Solliciteer uiterlijk op 16 december 2020 via https://jobs.turnhout.be. Schrifte-
lijke en mondelinge proef vinden plaats op 23/12 in de namiddag. Je sollicitatie 
bestaat uit je motivatiebrief, je curriculum vitae en een kopie van relevante diplo-
ma’s. Voeg dit zeker toe aan je sollicitatie. Vragen kan je steeds stellen per mail via 
selectie@zorggroep-orion.be of telefonisch contact opnemen met Bart Michiel-
sen via 0474 34 74 14. Surf voor meer informatie naar www.zorggroep-orion.be.

experts in personeelsscreening

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

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.



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

Wil jij een job 
met inhoud 
en impact?

Groei jij met ons mee?  
www.as.be/vacatures

AFDELINGSHOOFD RUIMTE

BUSCHAUFFEUR

De Springplank vzw

- Een beleidsmedewerker financiën
- Een beleidsmedewerker personeel 

en organisatieontwikkeling

Om aan onze groei te voldoen, zijn we op zoek naar een (m/v)

WERFLEIDER
Uw opdracht :
U beheert verschillende bouwprojecten van individuele 
woningen • U werkt hiervoor nauw samen met onze interne 
diensten, alsook met sleutelfiguren uit de bouw • U bent 
verantwoordelijk voor de uitvoering en de algemene opvolging 
van werven en houdt hierbij rekening met de vastgelegde 
normen en budgetten • Wij bieden u de mogelijkheid om vanuit  
thuis te werken en naar nabijgelegen werven te gaan

Uw profiel :
U bezit een diploma in de bouw en/of hebt gelijkwaardige 
ervaring • U bent dynamisch en sociaal en onderhoudt graag 
een goede relatie met klanten en onderaannemers • U bezit 
over een groot verantwoordelijkheidszin • U bent punctueel 
en beschikt over een aangeboren gevoel voor organisatie 
• Uitdagingen zijn voor u niet vreemd, want u bent 
gemotiveerd en ambitieus • Basiskennis Frans vereist

Woningen Compere biedt u :
Een grondige, interne opleiding • Aantrekkelijk salaris 
• GSM en wagen (+tankkaart), ook voor privégebruik • Een 
uitstekende werksfeer binnen een actief en sociaal team 
• Voltijds dagwerk • De mogelijkheid om te groeien in onze 
onderneming in volle uitbreiding

Heeft u interesse ? Stuur dan uw CV door naar : 
sollicitatie@woningencompere.be

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

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

Mag je iemand ontslaan via Zoom?
Bedrijven die tijdens de coronacrisis mensen moeten ontslaan, doen dat vandaag steeds vaker via Teams, Zoom, Webex of een 
ander digitaal platform. Het overkwam onlangs Luka Cruysberghs, zangeres van Hooverphonic. Maar mag dat eigenlijk wel?

“Door corona kon een fysie-
ke vergadering niet”, vertelde 
Luka Cruysberghs daarover 
op MNM. En zo kreeg de twin-
tiger haar ontslag via Zoom.
Maar de vraag is: mag een 
werkgever je zomaar virtueel 
de laan uitsturen? Eigenlijk 
zijn er twee manieren om dat 
te doen. De eerste is een ont-
slag door opzegging. Dat kan 
enkel via een aangetekende 
brief of via een gerechtsdeur-
waarder, al komt dit laatste 
zeer weinig voor. Wanneer de 
werkgever dit op een andere 
manier doet, dan is het ar-
beidscontract niet opgezegd, 
maar verbroken.
Dat is de tweede manier: ont-

slag door verbreking. Dat 
kan via videocall, maar dat 
wordt afgeraden. “Het is niet 
alleen psychologisch onver-
antwoord, er is ook geen be-

wijs van ontslag”, stelt Magda
Duerinckx van Acerta. Eigen-
lijk kan je volgens haar als 
werkgever beter nooit iemand 
ontslaan via Zoom. “Ik raad 

aan om bij elke vorm van ont-
slag een face-to-facegesprek 
te voorzien”, stelt ze. “Bij een 
opzeg vindt dit gesprek idea-
liter plaats vóór de aangete-
kende brief vertrekt, bij ver-
breking liefst op het moment 
van de verbreking zelf.”
En wat als face-to-face niet 
lukt? “Dan plan je als baas 
best een face-to-facegesprek 
op een later moment, zodra de 
legale werkwijze afgehandeld 
is. En slaagt de baas er niet in 
om zelf een gesprek te orga-
niseren, dan kan hij daarvoor 
een beroep doen op een out-
placementbureau. Maar laat 
een werknemer in elk geval 
niet aan zijn lot over.”  (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 

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.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

Wil jij een job 
met inhoud 
en impact?

Groei jij met ons mee?  
www.as.be/vacatures

AFDELINGSHOOFD RUIMTE
Geef jij mee vorm aan onze openbare ruimte?
master / 2 jaar leidinggevende ervaring / voltijds 38/38 / master / 2 jaar leidinggevende ervaring / voltijds 38/38 / 
niveau A1a-A3a / contractueel / managementfunctie

BUSCHAUFFEUR
Doe jij ons leerlingenvervoer op wieltjes lopen?Doe jij ons leerlingenvervoer op wieltjes lopen?
Voltijds 38/38 / niveau D1-D3 / contractueel

Wat krijg je?
zeer gevarieerde jobuitdaging / aantrekkelijk loon / pakket  zeer gevarieerde jobuitdaging / aantrekkelijk loon / pakket  
extralegale voordelen / toffe werksfeer / enthousiaste colleg’AS / extralegale voordelen / toffe werksfeer / enthousiaste colleg’AS / 
kans tot opleiding en zelfontplooiing / werkzekerheid /  
interessante werkuren / verantwoordelijkheid

De Springplank vzw heeft als doel bij te dragen 
aan een betere en duurzame samenleving. Als 
maatwerkbedrijf bestaat onze kerntaak sinds 1999 
erin werk en ondersteuning op maat te bieden 
aan mensen die moeilijk een job vinden op de 
arbeidsmarkt.

Wij zijn een innovatieve en dynamische, 
zelfsturende organisatie in de sociale economie.

Voor de verdere professionele uitbouw van onze 
activiteiten en onze organisatie zijn wij op zoek 
naar:

- Een beleidsmedewerker financiën
- Een beleidsmedewerker personeel 

en organisatieontwikkeling
Ons aanbod:
Wij bieden een voltijdse job van onbepaalde duur 
aan, met een competitief en marktconform loon 
binnen de sector. 
Extralegale voordelen: 
maaltijdcheques, ecocheques, 
voordelige verlofregeling. 

Interesse? Scan mij.

D e  S p r i n g p l a n k  v z w

7 initiatieven om te werken aan een betere en duurzame samenleving

Om aan onze groei te voldoen, zijn we op zoek naar een (m/v)

WERFLEIDER
Uw opdracht :
U beheert verschillende bouwprojecten van individuele 
woningen • U werkt hiervoor nauw samen met onze interne 
diensten, alsook met sleutelfiguren uit de bouw • U bent 
verantwoordelijk voor de uitvoering en de algemene opvolging 
van werven en houdt hierbij rekening met de vastgelegde 
normen en budgetten • Wij bieden u de mogelijkheid om vanuit  
thuis te werken en naar nabijgelegen werven te gaan

Uw profiel :
U bezit een diploma in de bouw en/of hebt gelijkwaardige 
ervaring • U bent dynamisch en sociaal en onderhoudt graag 
een goede relatie met klanten en onderaannemers • U bezit 
over een groot verantwoordelijkheidszin • U bent punctueel 
en beschikt over een aangeboren gevoel voor organisatie 
• Uitdagingen zijn voor u niet vreemd, want u bent 
gemotiveerd en ambitieus • Basiskennis Frans vereist

Woningen Compere biedt u :
Een grondige, interne opleiding • Aantrekkelijk salaris 
• GSM en wagen (+tankkaart), ook voor privégebruik • Een 
uitstekende werksfeer binnen een actief en sociaal team 
• Voltijds dagwerk • De mogelijkheid om te groeien in onze 
onderneming in volle uitbreiding

Heeft u interesse ? Stuur dan uw CV door naar : 
sollicitatie@woningencompere.be

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

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

Mag je iemand ontslaan via Zoom?
Bedrijven die tijdens de coronacrisis mensen moeten ontslaan, doen dat vandaag steeds vaker via Teams, Zoom, Webex of een 
ander digitaal platform. Het overkwam onlangs Luka Cruysberghs, zangeres van Hooverphonic. Maar mag dat eigenlijk wel?

“Door corona kon een fysie-
ke vergadering niet”, vertelde 
Luka Cruysberghs daarover 
op MNM. En zo kreeg de twin-
tiger haar ontslag via Zoom.
Maar de vraag is: mag een 
werkgever je zomaar virtueel 
de laan uitsturen? Eigenlijk 
zijn er twee manieren om dat 
te doen. De eerste is een ont-
slag door opzegging. Dat kan 
enkel via een aangetekende 
brief of via een gerechtsdeur-
waarder, al komt dit laatste 
zeer weinig voor. Wanneer de 
werkgever dit op een andere 
manier doet, dan is het ar-
beidscontract niet opgezegd, 
maar verbroken.
Dat is de tweede manier: ont-

slag door verbreking. Dat 
kan via videocall, maar dat 
wordt afgeraden. “Het is niet 
alleen psychologisch onver-
antwoord, er is ook geen be-

wijs van ontslag”, stelt Magda
Duerinckx van Acerta. Eigen-
lijk kan je volgens haar als 
werkgever beter nooit iemand 
ontslaan via Zoom. “Ik raad 

aan om bij elke vorm van ont-
slag een face-to-facegesprek 
te voorzien”, stelt ze. “Bij een 
opzeg vindt dit gesprek idea-
liter plaats vóór de aangete-
kende brief vertrekt, bij ver-
breking liefst op het moment 
van de verbreking zelf.”
En wat als face-to-face niet 
lukt? “Dan plan je als baas 
best een face-to-facegesprek 
op een later moment, zodra de 
legale werkwijze afgehandeld 
is. En slaagt de baas er niet in 
om zelf een gesprek te orga-
niseren, dan kan hij daarvoor 
een beroep doen op een out-
placementbureau. Maar laat 
een werknemer in elk geval 
niet aan zijn lot over.”  (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 

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

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

Check onze beurskalender! 



De uitgebreide functieomschrijving vind je op www.cawlimburg.be

Wat verwachten we?
• Je bent (i.s.m. de diensthoofden en stafmedewerkers) verantwoordelijk voor de 

organisatie en leiding van de volgende thema’s:
 • Financieel beheer
 • Personeelsadministratie
 • HR en welzijn op het werk
 • Infrastructuur, ICT en facility
• Je bent leidinggevende van de diensthoofden en stafmedewerkers van bovenstaande thema’s
• Je bent lid van het strategisch directieteam
• Je bent vertrouwd met de actuele ontwikkelingen in de relevante vakgebieden en je hebt 

kennis van de wet- en regelgeving die van toepassing is op onze sector
• Je kan inhoudelijke beleidskeuzes vertalen naar een fi nancieel meerjarenplan, een 

fi nancieel beleid en een personeelsbeleid
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie

Interesse?
Mail je motivatiebrief en cv uiterlijk op 18.12.2020 naar Guy Vanderstraeten, 
Algemeen Directeur (guy.vanderstraeten@cawlimburg.be).

CAW Limburg is een Centrum Algemeen Welzijnswerk met meer dan 300 personeelsleden in diverse locaties in Limburg. Wij 
helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen, mensen die thuisloos zijn en/of geen sociaal vangnet hebben.

Vzw CAW Limburg is in Genk op zoek naar een dynamische:Vzw CAW Limburg is in Genk op zoek naar een dynamische:

ZAKELIJK DIRECTEUR
Aanbod:
• Voltijds contract van onbepaalde duur met indiensttreding vanaf 01.03.2021
• Verloning volgens PC 319.01, aangevuld met extralegale voordelen
• Grote autonomie in de uitvoering van je job, maar met een intensieve 

ondersteuning

NOORDERHART ZOEKT

bevlogen collega’s
voor het Mariaziekenhuis:

 → Apotheekassistent
 → Diëtist
 → Klinisch psycholoog 
 → Logopedist
 → Medewerker centrale sterilisatie
 → Medisch laboratoriumtechnoloog
 → Projectmedewerker bouw
 → Ziekenhuisapotheker
 → Medewerker schoonmaakdienst
 → Verpleegkundige

voor Revalidatie & MS:
 → Kok
 → Verpleegkundige Twee professionele zorginstellingen  

in het zorglandschap van Pelt.

Het Mariaziekenhuis en Revalidatie & MS slaan 
samen hun vleugels uit onder hun nieuwe naam 
Noorderhart. Want onder hun vleugels zit je goed. 
Meer dan 1400 medewerkers creëren elke dag 
opnieuw een warm nest voor patiënten en voor 
elkaar. Samen zorgen ze voor excellente zorg in 
een dynamische, verbindende omgeving.

MEER INFO?  
Voor een uitgebreide jobomschrijving of meer info over Noorderhart, 
kan je steeds terecht op www.noorderhart.be.

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

COMMERCIËLE 
REKRUTEERDER (M/V)
Functieomschrijving :
Actieve prospectie van onderaannemingsbedrijven in heel 
Vlaanderen • Prijsanalyse en prijsstudie • Opstellen van de 
aanbestedingsstukken en de meetstaten • Commerciële 
onderhandelingen voeren met respect voor onze 
bedrijfsstrategie.

Uw profiel : 
U heeft een commercieel / technisch diploma • U bent sterk 
gericht op service en kwaliteit • U bent georganiseerd, 
ondernemend, volhardend en werkt resultaatgericht • U 
werkt graag autonoom.

Woningen Compere biedt u : 
Een aantrekkelijk salaris op basis van uw competenties en 
ervaring • Een bedrijfswagen en een tankkaart • G.S.M. met 
abonnement • Interne doorgroeimogelijkheden • Contracttype : 
voltijds regime 40 u/week

Heeft u interesse ? Stuur dan uw CV door naar: 
sollicitatie@woningencompere.be 

Belgische marktleider in 
de  “sleutel-op-de-deur” 

woningbouw

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

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.



Heusden-Zolder is een verfrissende en pittige cocktail. We zijn een groene gemeente, heb-
ben een sterke band met ons mijnverleden en huizen een brede waaier aan verschillende 
nationaliteiten. Met deze troeven zetten we onszelf op de kaart. Om dit mee te realiseren 
zoeken we een … 

INTERESSE?
Meer info en voorwaarden op www.heusden-zolder.be/vacatures! 

Stel je kandidaat ten laatste op 16 december 2020! 
Bezorg ons je cv, je motivatiebrief en een kopie van je diploma via mail 
naar sollicitatie@heusden-zolder.be, per post of bij afgifte.

WIJ ZOEKEN JOUW TALENT.

SPECIALIST GROENBEHEER
ONBEPAALDE DUUR – VOLTIJDS – WERVINGSRESERVE VAN 1 JAAR 

FUNCTIE: je bent verantwoordelijk voor al de gemeentelijke domeinen 
en het openbaar groen in Heusden-Zolder (parken, laanbomen, per-
ken, verkavelingen ...). Meten is weten, daarom sta je garant voor het 
verzamelen van cijfers en hieruit maak je rapporten. Het is aan jou om 
zo op gestructureerde wijze het beleid te ondersteunen. 
OPLEIDING: je hebt een bachelordiploma in biotechniek of toegepas-
te biologische wetenschappen in het vakgebied tuinbouw, landbouw, 
landschapsarchitectuur of groenmanagement – ofwel ben je in het be-
zit van een algemene bachelor en kun je 2 jaar relevante ervaring 
aantonen.

SPECIALIST WEGENIS & RIOLERING
ONBEPAALDE DUUR – VOLTIJDS – WERVINGSRESERVE VAN 1 JAAR 

FUNCTIE: je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de vol-
ledige weginfrastructuur in Heusden-Zolder, inclusief riolering. Bij het 
opvolgen van de herstellings- en onderhoudswerken ben jij het aan-
spreekpunt voor nutsmaatschappijen en aannemers.
OPLEIDING: je hebt een bachelordiplo-
ma in het vakgebied handelswetenschap-
pen en bedrijfskunde, industriële weten-
schappen en technologie of toegepaste 
wetenschappen – ofwel ben je in het bezit 
van een algemene bachelor en kun je 2 
jaar relevante ervaring aantonen.

Het OCMW van Zutendaal zoekt een m/v/x voor de functie van: 

Deskundige fi nanciën/boekhouder
B1-B3 • contractueel • 38/38 
Je vormt een brug tussen de fi nanciële dienst en de andere diensten van het lokaal bestuur. 
Je werkt mee aan de beheersing van de fi nanciële stromen binnen de organisatie, zowel de 
uitgavencyclus als de ontvangsten cyclus. Je ondersteunt de medewerkers bij de correcte 
opvolging van fi nanciële procedures die jij mee uitwerkt en controleert. Je ondersteunt de 
fi nancieel directeur bij de opmaak van de beleids rapporten en bent waarnemend fi nancieel 
directeur bij diens afwezigheid.

Aanwervingsprocedure: schriftelijk examen op 12.01.2021 om 18 u., mondeling examen op 
29.01.2021, psychotechnische proeven op 02.02.2021.

Medewerker onthaal
C1-C3 • contractueel • 30,4/38 • met aanleg van een werfreserve
Je bent het eerste aanspreekpunt voor de inwoners van het sociaal huis. Indien nodig word 
je ook mee ingeschakeld aan het onthaal van het gemeentehuis. Op termijn zal de werking 
van het sociaal huis geïntegreerd worden in het gerenoveerde gemeentehuis. Je staat in 
voor het verwelkomen en informeren van bezoekers, telefonisch onthaal, het inboeken van 
afspraken, doorverwijzingen en administratieve en logistieke taken.

Aanwervingsprocedure: schriftelijk examen op 14.01.2021 om 18 u., mondeling examen op 
28.01.2021.

Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang
C1-C2 • contractueel • 19/38 • met aanleg van een werfreserve
Je staat in voor de voor- en naschoolse opvang en de vakantieopvang van kinderen van 2,5 
tot 12 jaar. Tijdens de schoolweek werk je afwisselend ‘s morgens en/of ‘s avonds en tijdens 
de schoolvakanties aaneengesloten periodes. Je geeft kinderen spel- en ontplooiingskansen 
waarbij uitdaging en plezier centraal staan.

Aanwervingsprocedure: schriftelijk examen op 26.01.2021 om 18 u., mondeling examen op 
12.02.2021.

Interesse? Meer informatie over de functievereisten, ons aanbod, de aan  wervings voorwaarden 
en -procedure vind je op www.zutendaal.be of bij de dienst Personeel (personeelsdienst@
zutendaal.be - 089 62 94 43). Solliciteren kan tot uiterlijk 30 december 2020 om 12.00 uur. 
Vergeet zeker niet je cv en een kopie van je diploma toe te voegen. 

JEZET Seating, een dynamisch bedrijf gedreven door uiterst hoge kwaliteitsstandaarden, specialiseert zich
in het ontwerp, de productie en de installatie van telescopische tribunes en theaterstoelen. Jaarlijks levert en
installeert JEZET Seating maar liefst 100 tribunes en 25.000 stoelen in de meest prestigieuze concertzalen, van
Sydney tot Oslo, van San Francisco tot Singapore. JEZET Seating is uitgegroeid tot een absolute wereldspeler en
Europees marktleider in zijn vakgebied. Tijdens de ontwerp- en verkoopfase wordt er rekening gehouden met een
optimale zaalindeling, akoestiek, veiligheid en technische normen, architectuur, esthetiek en functionaliteit. 
Zowel de volledige engineering als de productie van stoelen en tribunes (schrijnwerkerij, naaiatelier, metaalafdeling 
en lakkerij) én het testen gebeuren op één locatie. Zo garandeert JEZET Seating een optimale projectopvolging.

100
medewerkersPelt

Om de internationale ambities verder uit te voeren, zijn we dringend op zoek naar een gemotiveerde: 

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Opstellen van offertes o.b.v. aanvraagdossiers en lastenboeken
2.  Calculeren van prijsaanvragen voor dealers, agenten en vertegenwoordigers
3.  Adviseren van en telefonisch overleggen met (internationale) architecten, theaterconsultants en eindklanten
4.  Samenwerken met calculator, interne en externe sales advisors en afdeling engineering
5.  Meewerken aan procesverbeteringsprojecten

BA/MA interieur/architectuur of gelijkwaardig Technische producten

Wat heeft JEZET SEATING u te bieden?

Informeren, overleggen of solliciteren?

Bel Peter Vleeschouwers op +32 479 29 74 75  tijdens de kantooruren 
en ‘s avonds tussen 19 en 20 u. of op zondag tussen 18 en 20 u.

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

Aanwerving exclusief 
begeleid door 

14 mln. www.jezet.com

Internal Sales Advisor

Oog voor 
detail  

KlantgerichtCreatief 

Competitief 
salarispakket

Boeiende
functie 

Internationale 
contacten

Excel Engels of Frans

1989 25.000 m2

Doorgroei-
mogelijk-
heden

Ruime 
kantoren

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
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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.
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Manager Maintenance & Technology
Ervaren peoplemanager met hands-on mentaliteit en een  
ruime ervaring in het beheer van een onderhoudsdienst  

Bedrijfsinfo: Euro-Silo, actief op 2 sites in de Gentse haven, is 
een toonaangevend op- en overslagbedrijf voor granen, deri-
vaten en oliehoudende zaden en heeft een sterke reputatie 
opgebouwd binnen het internationale graanverkeer. Euro-Silo 
realiseert met een 80-tal medewerkers een omzet van € 30 mil-
joen. Het bedrijf typeert zich als een dynamische en hands-on 
kmo met korte beslissingslijnen, die verder wil optimaliseren en 
investeren. In dit kader is Euro-Silo vandaag op zoek naar een 
(m/v)

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor het dagelijkse on-
derhoud, het portfolio van onderhoudsprojecten en revisies, 
het assetmanagement en ICT voor de twee sites in Gent • Je 
geeft leiding aan ongeveer 25 medewerkers en geeft directe 
leiding aan twee Maintenance Managers en één Project Mana- 
ger. Je coacht en motiveert je team en stimuleert een construc- 
tieve samenwerking, engagement en initiatief • Je stippelt de 
onderhoudsstrategie uit, implementeert deze in een CMMS- 
pakket en stemt de werkprocessen hierop af • Je ontwikkelt en  
beheert een langetermijnassetplan van de technische installaties 
en onderbouwt de jaarlijkse Opex- en Capex- budgetten • Je 
draagt veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel en bent een 
drijvende kracht achter initiatieven voor continue verbetering 
• Je selecteert en bouwt relaties op met strategische leveran- 
ciers • Als lid van het managementteam rapporteer je aan de 
Managing Director.
Profiel: • Je bezit een masterdiploma in industriële wetenschap- 
pen of bent gelijkwaardig door ervaring en hebt minstens 10 

jaar ervaring in een industriële omgeving, waar je technische 
expertise hebt opgebouwd met het onderhoud van grote in-
stallaties • Je hebt ervaring in het uitbouwen en implementeren 
van een onderhoudsstrategie in een asset-gedreven industrie  
• Essentieel is een uitgesproken technische interesse en een 
goede kennis van mechanica en elektriciteit • Als teamplayer vind 
je positief samenwerken belangrijk, je ontwikkelt de competen-
ties van je medewerkers en weet zo het beste uit je team naar 
boven te halen.
Aanbod: • Een gevarieerde functie met ruimte voor initiatief 
en autonomie binnen een gezonde kmo met ambitie • Een sta-
biele omgeving waarin collegialiteit, samenwerken, veiligheid en 
kwaliteit belangrijke waarden zijn.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer Sophie Van Kerckvoorde 
op +32 9 242 53 92.
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Financial Controller
Pragmatische finance professional met  
een analytische mindset

Bedrijfsinfo: Kingspan Light + Air Belgium wil een comfortabel, 
duurzaam en vooral veilig binnenklimaat creëren, met op maat ge-
maakte totaaloplossingen voor rook- en warmteafvoer, detectie, ven-
tilatie, daglicht en beveiliging. De divisie in België is een fusie van twee 
bedrijven, Argina Technics en Brakel Aero. Ze maakt deel uit van een 
internationale organisatie die duurzaam en veilig bouwen hoog in het 
vaandel draagt en projecten binnen de gebouwentechniek opzet van 
conceptfase tot en met uitvoering. Om de verdere professionalisering 
te ondersteunen zijn ze momenteel op zoek naar een (m/v)

Functie: • Je staat in voor de opmaak van de financiële rappor-
tering van Kingspan Light + Air Belgium aan het Ierse moeder-
bedrijf. Hierbij richt jij je op het genereren en rapporteren van 
de financiële data van de 3 entiteiten • Naast de maandelijkse 
closings en financiële rapportering, coördineer en volg je het 
forecast- en budgetproces voor de diverse entiteiten. Je bekijkt 
varianties tussen budget, forecast en werkelijk resultaat, maakt 
analyses en signaleert afwijkingen • Vanuit finance neem je een 
actief supporterende rol op in de samenvoeging van de diverse 
ERP-systemen naar één overkoepelend ERP-systeem (Microsoft 
Dynamics AX) en de implementatie hiervan • Je neemt verant-
woordelijkheid op in ad hoc analyses en verschaft vanuit je 
expertise aanbevelingen aan de business • Je begeleidt interne 
en externe audits en onderneemt acties om deze zo succesvol 
mogelijk te laten verlopen • Je fungeert als sparringpartner en 
rechterhand van de Finance & HR Manager.

Profiel: • Je behaalde een masterdiploma in een economische 
richting en hebt reeds een gedegen relevante ervaring opge-
bouwd • Je hebt een grote affiniteit met cijfermatige analyses, 
werkt vlot met Office-applicaties (een grondige Excel-kennis is 
een vereiste) en combineert dit met een kritische, gestructu-
reerde en proactieve aanpak. Kennis van Microsoft Dynamics 
is een plus • Je neemt initiatief, bent hands-on en werkt ac-
curaat naar resultaten toe in een veranderende omgeving. Je 
toont je dynamisch en flexibel • Je bent communicatief en or-
ganisatorisch sterk • Je hebt een goede kennis van het Engels.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer Gertjan Hoste op 
+32 9 242 53 51.



Ga voor het echte bankieren, 
dicht in je buurt op vdk.be/jobs.

Zo voelt een gesprek 
bij vdk bank aan
Ontdek een heel andere manier van bankieren
Als kantoorhouder of relatiebeheerder bij vdk bank 
ga je voor échte contacten, voor ethisch bankieren, 
voor een betere samenleving. En dat met ruimte 
voor je eigen leven.

De afdeling Ruimte behandelt alle grondgebonden zaken en heeft tot doel 
het beleid van de stad m.b.t. duurzame ontwikkeling, urbanisatie, mobiliteit, 
werken en nutsvoorzieningen te plannen, uit te werken, uit te voeren en op 
te volgen. Ze is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van de stedelijke 
infrastructuur en het stedelijk patrimonium. Daarnaast staat de afdeling ook 
in voor het verlenen van omgevings-, stedenbouwkundige en milieuvergun-
ningen en de handhaving van stedenbouwkundige- en milieuvoorwaarden.

De afdelingschef Ruimte staat in voor de algemene coördinatie en opvolging 
van de afdeling en het verrichten van beleidsvoorbereidend werk. Hij 
realiseert nieuwe stedelijke initiatieven en optimaliseert de bestaande 
dienstverlening. De afdelingschef maakt deel uit van het managementteam. 

Het departementshoofd staat in voor de leiding en coördinatie van het 
departement. Hij zorgt voor de opmaak van projectplannen voor private en 
publieke initiatieven inzake stadsvernieuwing en voert hierover overleg met 
interne en externe partners. Beide functies vereisen een masterdiploma.
Wat bieden wij?
Een zeer flexibele uurregeling, 30 dagen betaald verlof, maaltijdcheques, 
een hospitalisatieverzekering, een tweede pensioenpijler 
(voor contractuelen), vergoeding openbaar vervoer en 
een fietsvergoeding.
Hoe solliciteren?
Solliciteren voor deze functies kan tot en met 31-12-2020.
meer informatie vindt u op www.geraardsbergen.be/vacatures

Lokaal Bestuur Geraardsbergen 
zoekt voor zijn afdeling 

Ruimte 2 nieuwe medewerkers.

AFDELINGSCHEF RUIMTE
niveau A4a-A4b – voltijds statutair

DEPARTEMENTSHOOFD STADSONTWIKKELING 
EN VEILIGHEID 

niveau A1a-A3a – voltijds contractueel

Telewerk verbetert work-life balans 

Dat blijkt uit een recente rondvraag van HR- en well-
being-groep Attentia en IT-bedrijf Synergics bij 600 
Belgische werknemers. 
Uit hun rondvraag blijkt dat vóór de lockdown bijna ze-
ven op de tien nooit of maximaal één dag per week 
thuis werkten. Dat lijkt te veranderen. Zo zou 64 pro-
cent van de medewerkers ook na corona nog graag 
twee tot drie dagen per week thuis willen werken.
Tijdwinst blijkt voor de respondenten het grootste voor-
deel. De tijd die thuiswerkers vroeger nodig hadden om 

te pendelen, gaat nu bijvoorbeeld naar meer beweging 
of naar het gezin. De medewerkers slagen er ook in om 
hun dag flexibeler in te delen. De meeste responden-
ten (67 procent) zagen dankzij telewerk hun work-life 
balans het voorbije jaar alvast verbeteren. Ook een 
betere concentratie is een voordeel.
Tegelijk stelt thuiswerken de medewerkers natuurlijk 
ook voor uitdagingen. Te weinig contact met de col-
lega’s wordt gezien als het grootste nadeel, gevolgd 
door minder betrokkenheid bij de organisatie.  (WiVi)

Door corona kunnen zowat zes op de tien werknemers vandaag thuiswerken.
De meesten onder hen zagen sinds maart 2020 hun work-life balans verbeteren.

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 

Klaar voor 
je nieuwe
uitdaging?

Hoogtechnologische machines instellen of bedienen. Ja, he-
lemaal wat jij zoekt in een job! Als operator waak je over de 
kwaliteit van gefabriceerde producten. Daarnaast controleer 
je regelmatig de machines en spoor je defecten op die je 
meldt of zélf oplost. Daarbij respecteer je de veiligheidsvoor-
schriften natuurlijk nauwkeurig. 

Hoogtechnologische machines instellen of bedienen. Ja, he-
lemaal wat jij zoekt in een job! Als operator waak je over de 
kwaliteit van gefabriceerde producten. Daarnaast controleer 
je regelmatig de machines en spoor je defecten op die je 
meldt of zélf oplost. Daarbij respecteer je de veiligheidsvoor-
schriften natuurlijk nauwkeurig. 

Jij bent de 
OPERATOR 
die wij zoeken.

www.asap.be/
nl/jobs/operatorC
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Financial Controller
Pragmatische finance professional met  
een analytische mindset

Bedrijfsinfo: Kingspan Light + Air Belgium wil een comfortabel,
duurzaam en vooral veilig binnenklimaat creëren, met op maat ge-
maakte totaaloplossingen voor rook- en warmteafvoer, detectie, ven-
tilatie, daglicht en beveiliging. De divisie in België is een fusie van twee 
bedrijven, Argina Technics en Brakel Aero. Ze maakt deel uit van een 
internationale organisatie die duurzaam en veilig bouwen hoog in het 
vaandel draagt en projecten binnen de gebouwentechniek opzet van 
conceptfase tot en met uitvoering. Om de verdere professionalisering 
te ondersteunen zijn ze momenteel op zoek naar een (m/v)

Functie: • Je staat in voor de opmaak van de financiële rappor-
tering van Kingspan Light + Air Belgium aan het Ierse moeder-
bedrijf. Hierbij richt jij je op het genereren en rapporteren van 
de financiële data van de 3 entiteiten • Naast de maandelijkse 
closings en financiële rapportering, coördineer en volg je het 
forecast- en budgetproces voor de diverse entiteiten. Je bekijkt 
varianties tussen budget, forecast en werkelijk resultaat, maakt 
analyses en signaleert afwijkingen • Vanuit finance neem je een 
actief supporterende rol op in de samenvoeging van de diverse 
ERP-systemen naar één overkoepelend ERP-systeem (Microsoft 
Dynamics AX) en de implementatie hiervan • Je neemt verant-
woordelijkheid op in ad hoc analyses en verschaft vanuit je 
expertise aanbevelingen aan de business • Je begeleidt interne 
en externe audits en onderneemt acties om deze zo succesvol 
mogelijk te laten verlopen • Je fungeert als sparringpartner en 
rechterhand van de Finance & HR Manager.

Profiel: • Je behaalde een masterdiploma in een economische 
richting en hebt reeds een gedegen relevante ervaring opge-
bouwd • Je hebt een grote affiniteit met cijfermatige analyses, 
werkt vlot met Office-applicaties (een grondige Excel-kennis is 
een vereiste) en combineert dit met een kritische, gestructu-
reerde en proactieve aanpak. Kennis van Microsoft Dynamics 
is een plus • Je neemt initiatief, bent hands-on en werkt ac-
curaat naar resultaten toe in een veranderende omgeving. Je 
toont je dynamisch en flexibel • Je bent communicatief en or-
ganisatorisch sterk • Je hebt een goede kennis van het Engels.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer Gertjan Hoste op 
+32 9 242 53 51.
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Manager Maintenance & Technology
Ervaren peoplemanager met hands-on mentaliteit en een  
ruime ervaring in het beheer van een onderhoudsdienst  

Bedrijfsinfo: Euro-Silo, actief op 2 sites in de Gentse haven, is 
een toonaangevend op- en overslagbedrijf voor granen, deri-
vaten en oliehoudende zaden en heeft een sterke reputatie 
opgebouwd binnen het internationale graanverkeer. Euro-Silo 
realiseert met een 80-tal medewerkers een omzet van € 30 mil-
joen. Het bedrijf typeert zich als een dynamische en hands-on 
kmo met korte beslissingslijnen, die verder wil optimaliseren en 
investeren. In dit kader is Euro-Silo vandaag op zoek naar een 
(m/v)

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor het dagelijkse on-
derhoud, het portfolio van onderhoudsprojecten en revisies, 
het assetmanagement en ICT voor de twee sites in Gent • Je
geeft leiding aan ongeveer 25 medewerkers en geeft directe
leiding aan twee Maintenance Managers en één Project Mana-
ger. Je coacht en motiveert je team en stimuleert een construc-
tieve samenwerking, engagement en initiatief • Je stippelt de
onderhoudsstrategie uit, implementeert deze in een CMMS-
pakket en stemt de werkprocessen hierop af • Je ontwikkelt en 
beheert een langetermijnassetplan van de technische installaties
en onderbouwt de jaarlijkse Opex- en Capex- budgetten • Je
draagt veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel en bent een
drijvende kracht achter initiatieven voor continue verbetering
• Je selecteert en bouwt relaties op met strategische leveran-
ciers • Als lid van het managementteam rapporteer je aan de 
Managing Director.
Profiel: • Je bezit een masterdiploma in industriële wetenschap-
pen of bent gelijkwaardig door ervaring en hebt minstens 10

jaar ervaring in een industriële omgeving, waar je technische
expertise hebt opgebouwd met het onderhoud van grote in-
stallaties • Je hebt ervaring in het uitbouwen en implementeren
van een onderhoudsstrategie in een asset-gedreven industrie 
• Essentieel is een uitgesproken technische interesse en een
goede kennis van mechanica en elektriciteit • Als teamplayer vind
je positief samenwerken belangrijk, je ontwikkelt de competen-
ties van je medewerkers en weet zo het beste uit je team naar 
boven te halen.
Aanbod: • Een gevarieerde functie met ruimte voor initiatief 
en autonomie binnen een gezonde kmo met ambitie • Een sta-
biele omgeving waarin collegialiteit, samenwerken, veiligheid en 
kwaliteit belangrijke waarden zijn.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

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

ARTEA NV is gevestigd 
in VICHTE. Klanten doen 
beroep op onze exper-beroep op onze exper-beroep op onze exper
tise voor het ontwerp 
en realisatie van hun 
uniek bouwproject. Onze 
service en totaalbegelei-
ding garandeert hen een 
zorgeloos parcours.  
Wegens interne door-Wegens interne door-Wegens interne door
groei zoeken wij een:

PROJECTCALCULATOR
• sterk analytisch inzicht 
• renovatie- en nieuwbouwprojecten (ref. 76 623)

De uitdaging: Na een grondige interne opleiding word je een 
interne spilfiguur voor nieuwe projecten: • overleg met de 
architecten en de projectleiders • analyse van de plannen • prijs-
aanvragen bij leveranciers en bouwpartners • kostprijscalculatie met 
behulp van performante software • opmaak van meetstaten en offertes 
• administratieve follow-up van het bouwproces. 

Profiel: • leergierig ingenieur of gelijkwaardig • cijfermatig sterk 
• goed 3D-inzicht • communicatief teamplayer. 

Aanbod: • een grote variatie aan uitdagende projecten • een veel-
zijdige job met ruime eindverantwoordelijkheid • ondersteuning 
door professionele collega’s en performante software • een hechte 
teamspirit • een vooruitstrevend groeibedrijf met talrijke referenties 
• uitstekende loonvoorwaarden + voordelen.

Aanwerving exclusief 
begeleid door ons 
personeelsadviesbureau.

Reageer via: 
office@verdonckbv.be  

www.verdonckbv.be 

Wie bouwt mee aan een
groene toekomst?
Lokaal bestuur Koksijde zoekt

versterking voor de Groendienst

• Diensthoofd groen
& natuurbeheer

• Gespecialiseerd
medewerker groen

Solliciteren kan tot en met

18 januari 2021

Interesse? Bezorg je sollicitatie via

www.koksijde.be/vacatures



Revalidatieziekenhuis Inkendaal is een onafhankelijk gespecialiseerd 
revalidatieziekenhuis in Vlaams-Brabant (Sint-Pieters-Leeuw). Wij zijn expert in zorg 
voor patiënten met ernstige neurologische en cardiopulmonaire aandoeningen. We 
werken voor gehospitaliseerde en ambulante patiënten, zowel voor 
volwassenen als kinderen.

Het is onze missie om de levenskwaliteit van onze patiënten op een warme, 
menselijke, betrokken en creatieve manier naar een hoger niveau te tillen.

De zorg voor de patiënt staat centraal en alleen door en met onze gedreven 
medewerkers maken wij graag het verschil in de zorg!  

Momenteel zoeken we: 

 Hoofdverpleegkundigen

Verpleegkundigen

 Verpleegkundige Ziekenhuishygiënist

In ons ziekenhuis verblijven voornamelijk patiënten met niet-aangeboren 
hersenaandoeningen (NAH). Het gaat dan o.a. om patiënten in vegetatieve en minimaal 
responsieve status, verwarde patiënten (gedesoriënteerd in tijd en ruimte), patiënten in 
resocialisatie, geriatrische patiënten, CVA-patiënten en patiënten die lijden aan de ziekte 
van Parkinson, ALS, Guillain-Barré of polyneuropathie.

Kinderen die bij ons revalideren hebben aangeboren of verworven spieraandoeningen, 
neurologische syndromen zoals cerebral palsy, coma’s ten gevolge van 
hersenbloedingen, accidentele trauma’s, post-coma’s, respiratoire aandoeningen zoals 
bronchodysplasie …

Interesse om in ons revalidatieziekenhuis aan de slag te gaan? 
Kijk nu op www.inkendaal.be naar de vacatures en stel je kandidaat voor jouw 
nieuwe job! 

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

Om aan onze groei te voldoen, zijn we op zoek naar een (m/v)

WERFLEIDER
Uw opdracht :
U beheert verschillende bouwprojecten van individuele 
woningen • U werkt hiervoor nauw samen met onze interne 
diensten, alsook met sleutelfiguren uit de bouw • U bent 
verantwoordelijk voor de uitvoering en de algemene opvolging 
van werven en houdt hierbij rekening met de vastgelegde 
normen en budgetten • Wij bieden u de mogelijkheid om vanuit  
thuis te werken en naar nabijgelegen werven te gaan

Uw profiel :
U bezit een diploma in de bouw en/of hebt gelijkwaardige 
ervaring • U bent dynamisch en sociaal en onderhoudt graag 
een goede relatie met klanten en onderaannemers • U bezit 
over een groot verantwoordelijkheidszin • U bent punctueel 
en beschikt over een aangeboren gevoel voor organisatie 
• Uitdagingen zijn voor u niet vreemd, want u bent 
gemotiveerd en ambitieus • Basiskennis Frans vereist

Woningen Compere biedt u :
Een grondige, interne opleiding • Aantrekkelijk salaris 
• GSM en wagen (+tankkaart), ook voor privégebruik • Een 
uitstekende werksfeer binnen een actief en sociaal team 
• Voltijds dagwerk • De mogelijkheid om te groeien in onze 
onderneming in volle uitbreiding

Heeft u interesse ? Stuur dan uw CV door naar : 
sollicitatie@woningencompere.be

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

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

Goesting in nog meer job-
plezier aan de lopende band?

Je allereerste babycomputer, je elektrisch treintje, 
Dokter Bibber, … Als kind was jij gefascineerd door 
alles wat bewoog en geluid maakte. Even een sto-
ring? Geen probleem. Dat fi xte jij wel. Toen al. Geen 
wonder dat jij je zo kan uitleven in je job als operator. 
Machines bedienen, kleine storingen oplossen en 
tussendoor manueel inspringen: het is he-le-maal 
jouw ding.

www.asap.be/nl/jobs/operator

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN 
TECHNIEK?

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

Revalidatieziekenhuis Inkendaal is een onafhankelijk gespecialiseerd 
revalidatieziekenhuis in Vlaams-Brabant (Sint-Pieters-Leeuw). Wij zijn expert in zorg 
voor patiënten met ernstige neurologische en cardiopulmonaire aandoeningen. We 
werken voor gehospitaliseerde en ambulante patiënten, zowel voor 
volwassenen als kinderen.

Het is onze missie om de levenskwaliteit van onze patiënten op een warme, 
menselijke, betrokken en creatieve manier naar een hoger niveau te tillen.

De zorg voor de patiënt staat centraal en alleen door en met onze gedreven 
medewerkers maken wij graag het verschil in de zorg!  

Momenteel zoeken we: 

 Hoofdverpleegkundigen

Verpleegkundigen

 Verpleegkundige Ziekenhuishygiënist

In ons ziekenhuis verblijven voornamelijk patiënten met niet-aangeboren 
hersenaandoeningen (NAH). Het gaat dan o.a. om patiënten in vegetatieve en minimaal 
responsieve status, verwarde patiënten (gedesoriënteerd in tijd en ruimte), patiënten in 
resocialisatie, geriatrische patiënten, CVA-patiënten en patiënten die lijden aan de ziekte 
van Parkinson, ALS, Guillain-Barré of polyneuropathie.

Kinderen die bij ons revalideren hebben aangeboren of verworven spieraandoeningen, 
neurologische syndromen zoals cerebral palsy, coma’s ten gevolge van 
hersenbloedingen, accidentele trauma’s, post-coma’s, respiratoire aandoeningen zoals 
bronchodysplasie …

Interesse om in ons revalidatieziekenhuis aan de slag te gaan? 
Kijk nu op www.inkendaal.be naar de vacatures en stel je kandidaat voor jouw 
nieuwe job! 

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

Om aan onze groei te voldoen, zijn we op zoek naar een (m/v)

WERFLEIDER
Uw opdracht :
U beheert verschillende bouwprojecten van individuele 
woningen • U werkt hiervoor nauw samen met onze interne 
diensten, alsook met sleutelfiguren uit de bouw • U bent 
verantwoordelijk voor de uitvoering en de algemene opvolging 
van werven en houdt hierbij rekening met de vastgelegde 
normen en budgetten • Wij bieden u de mogelijkheid om vanuit  
thuis te werken en naar nabijgelegen werven te gaan

Uw profiel :
U bezit een diploma in de bouw en/of hebt gelijkwaardige 
ervaring • U bent dynamisch en sociaal en onderhoudt graag 
een goede relatie met klanten en onderaannemers • U bezit 
over een groot verantwoordelijkheidszin • U bent punctueel 
en beschikt over een aangeboren gevoel voor organisatie 
• Uitdagingen zijn voor u niet vreemd, want u bent 
gemotiveerd en ambitieus • Basiskennis Frans vereist

Woningen Compere biedt u :
Een grondige, interne opleiding • Aantrekkelijk salaris 
• GSM en wagen (+tankkaart), ook voor privégebruik • Een 
uitstekende werksfeer binnen een actief en sociaal team 
• Voltijds dagwerk • De mogelijkheid om te groeien in onze 
onderneming in volle uitbreiding

Heeft u interesse ? Stuur dan uw CV door naar : 
sollicitatie@woningencompere.be

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

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

Goesting in nog meer job-
plezier aan de lopende band?

Je allereerste babycomputer, je elektrisch treintje, 
Dokter Bibber, … Als kind was jij gefascineerd door 
alles wat bewoog en geluid maakte. Even een sto-
ring? Geen probleem. Dat fi xte jij wel. Toen al. Geen 
wonder dat jij je zo kan uitleven in je job als operator. 
Machines bedienen, kleine storingen oplossen en 
tussendoor manueel inspringen: het is he-le-maal 
jouw ding.

www.asap.be/nl/jobs/operator

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN 
TECHNIEK?

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?!



KNOKKE-HEIST.BE/VACATURES

KNOKKE-HEIST.BE/VACATURES

GEMEENTEBESTUUR
KNOKKE-HEIST 
& OCMW 

DIRECTEUR 
BURGER & WELZIJN A5a-A5b
AANWERVING – VOLTIJDS – ONBEPAALDE DUUR – CONTRACTUEEL

AANBOD
Je leidt de afdeling Burger & Welzijn waarbij je de dienst Welzijn, de dienst Preventie & Veiligheid en 
de dienst Burgerzaken aanstuurt. Je adviseert het beleid, je hebt oog voor innovatie en je fungeert 
als peoplemanager waarbij samenwerken & coaching centraal staan. Wil je een vast contract, flexibele 
werkuren, ≥ 35 dagen verlof, fietsvergoeding/abonnement openbaar vervoer, maaltijdcheques, internet, 
tablet, laptop, smartphone, hospitalisatieverzekering, een bedrijfswagen en een bovenal een boeiende 
job? Doen!

VOORWAARDEN
• Masterdiploma of gelijkgesteld
• ≥ 4 jaar relevante beroepservaring op 

managementniveau in een 
leidinggevende functie

INFO EN CONTACT
Heb je een vraag? Dan helpen wij je graag! Raadpleeg de website voor meer info.. 
Inge Gheleyns - vacature@knokke-heist.be - T 050 630 314. 

JOBS

SOLLICITEREN
Solliciteer digitaal via www.knokke-heist.be/
vacatures tot en met 22 december 2020
en voeg je cv, motivatiebrief en eventuele 
bewijsdocumenten toe. 

EEN TECHNISCH SPECIALIST
RECHTERHAND VAN DE MAINTENANCE COÖRDINATOR  

• Je komt terecht in onze ultramoderne en sterk 
geautomatiseerde productieomgeving

• Je bent als technisch specialist het aanspreekpunt voor je 
collega’s bij technische interventies en complexere storingen. 

	 Je gaat steeds op zoek naar efficiënte en duurzame oplossingen.

• Je deelt je ervaring en kennis met je collega’s. 

• Je streeft naar verdere optimalisatie van onze bedrijfsprocessen
en leidt verbeterprojecten. 

• Je assisteert de maintenance coördinator bij het preventief en 
	 curatief onderhoud. Je bent het aanspreekpunt voor externe

techniekers en leveranciers en informeert alle betrokken partijen.

GROTE HONGER 
NAAR EEN 
NIEUWE JOB?

GROTE HONGER 
NAAR EEN 
NIEUWE JOB?

Ontdek deze en andere 
‘crunchy careers’

Solliciteer 
in enkele 
stappen

WWW.MULDER.BE

zin. De medewerkers slagen er ook in 
om hun dag flexibeler in te delen. De 
meeste respondenten (67 procent) 
zagen dankzij telewerk hun work-life
balans het voorbije jaar alvast verbe-

KNOKKE-HEIST.BE/VACATURES

SEIZOEN 2021 
GEMEENTEBESTUUR
KNOKKE-HEIST  

STUDENTENJOBS

MONITOR SPEELPLEINWERKING (+16J)
ZOMERMEDEWERKER (+18J)
REDDER AAN ZEE (+18J)
EERSTEHULPVERLENER OP HET STRAND (+18J)
Word jij de superheld-moni op het speelplein? Of sta je liever op het strand als redder of 
eerstehulpverlener waar ‘safety first’ ons motto is? Toch niet overtuigd? Neem dan een kijkje binnen het 
divers aanbod studentenjobs als zomermedewerker en match jouw talent!

WAT KRIJG JE?
Een leuke werksfeer met toffe & enthousiaste collega-studenten, een vast loon vanaf 11,68 € bruto/uur 
(bij weekendprestaties extra loon), werkzekerheid en vooral een boeiende job! 

SOLLICITEREN
Solliciteer vóór 5 februari als redder en vóór 12 februari 2021 als monitor, zomermedewerker of 
eerstehulpverlener via www.knokke-heist.be/vacatures (jobstudent-openstaande vacatures) en wie 
weet sta jij komende zomer met je voeten in het zand, tussen spelende kinderen of rij je met een golfkar 
door Knokke-Heist!

INFO EN CONTACT
Heb je een vraag? Meer info over de voorwaarden & mogelijkheden vind je terug op de website. 
Tracy Vlietinck - tracy.vlietinck@knokke-heist.be - T 050 630 200.

-

-

-
-



experts in personeelsscreening

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

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



CVBA DE LEIE is een erkende sociale huisvestingsmaatschappij in Zuid-West-Vlaanderen. 
Vanuit onze kantoren te Wervik, zijn wij voornamelijk actief in de verhuur van sociale woningen 
en appartementen. In ons werkingsgebied (Wervik, Geluwe, Avelgem, Outryve, Bossuit, Kooigem, 
Mesen en Wijtschate) beheren wij een up-to-date patrimonium van 1300 woonentiteiten. Voor de 
uitbreiding van ons negenkoppig team zijn wij op zoek naar een (m/v)

FUNCTIE: Rechterhand van de directie • Technisch-administratief eindverantwoordelijke voor de diensten patrimonium- en projectbeheer 
• Voorbereiding en coördinatie van planning, projecten en databestanden • Opvolging en bijsturing van architecten en lastenboeken qua optimalisatie 
en uniformisering • Supervisie op de technisch-administratieve opvolging van projecten, werven en woningen • Toepassing, opvolging en coördinatie 
van wetgeving en overheidsopdrachten.

PROFIEL: Je beschikt over een masterdiploma Architect of bent gelijkaardig door ervaring; • Ervaring in de projectontwikkeling, sociale sector en/of 
vastgoedsector is een pluspunt; • Allerlei administratieve taken schrikken jou niet af; • Als teamplayer weet je op klantgerichte manier samen te werken 
(zowel intern als extern); • Je bent in staat om zaken autonoom te organiseren met focus op de juiste prioriteiten; • Je woont bij voorkeur in de regio 
van ons werkingsgebied.

AANBOD: Je komt terecht in een stabiele omgeving bij een fi nancieel sterke werkgever; • Je werkt met een up-to-date huizen- en 
appartementenpatrimonium waarin telkens opnieuw heel stevig wordt geïnvesteerd; • Een team van aangename collega’s met transparante 
overlegcultuur; • Je krijgt een grote autonomie en vrijheid in het structureren van je werk; • Een zeer afwisselende job met telkens nieuwe 
uitdagingen; • Een aangename kantooromgeving om in te werken met private parking; • Een voltijds contract van onbepaalde duur; • Aantrekkelijke 
loonsvoorwaarden (o.t.k.) met extralegale voordelen.

ARCHITECT
Stafmedewerker patrimonium- en projectbeheer
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INTERESSE? Stuur vandaag nog uw motivatie en cv naar 
De Rouck & Verhellen, Bloemistenstraat 11 bus 2, 8500 Kortrijk. Tel. 056 20 50 53.
E-mail: vacatures@derouck.be - www.derouck.be.
Wij behandelen alle kandidaturen discreet, strikt vertrouwelijk en deontologisch correct.

TECHNIEKER TUINBOUWMACHINES
Luyckx jose bv is een familiaal bedrijf in volle groei. Met meer dan 60 jaar 
ervaring in de landbouw, park & tuin en reinigingsmechanisatie,  zijn we 
geëvolueerd tot een totaalpartner voor land-, bouw-, tuinbouw- en industriële 
machines. Dit voor zowel particuliere als professionele klanten. Omwille van de 
groei van onze activiteiten zijn we dringend op zoek naar een technieker met 
kennis of interesse voor onze sector,... kortom een passie voor techniek.

JOBOMSCHRIJVING
Technieker voor herstellingen en onderhoud van voornamelijk landbouw- , 
tuinbouw- en bouwmachines. 
Depannages of een levering van een nieuwe machine schrikken je niet af.

JOUW PROFIEL
Je genoot een technische opleiding | je werkt zelfstandig en bent 
flexibel | je bent klantvriendelijk en een teamplayer | je bent in het bezit 
van een rijbewijs B

WIJ BIEDEN
Een passende competitieve verloning en een vaste boeiende dag job 
in een aangename stabiele werkomgeving | alsook afwisseling in een 
goed uitgeruste werkplaats door een ruim aanbod kwaliteitsmerken. 

INTERESSE?
Bezorg ons jouw cv en/of motivatiebrief per mail via 
glenn@luyckxjose.be of bel ons 056 50 94 10.
Roeselarestraat 4A, 8880 Rollegem-kapelle 
www.luyckxjose.be

Ter ondersteuning van onze buitendienst zijn wij dringend op zoek naar een:
TECHNIEKER – INSTALLATEUR – ELEKTRO INSTALLATEUR
Functie:
Plaatsing en onderhoud bij klanten in het kader van onze 
activiteiten als slotenmaker, mechanische beveiliging.
Plaatsing en onderhoud van toegangscontrolesystemen, 
elektrische vergrendelingen en automatiseringen

Vereisten:
Je kan zelfstandig werken, je bent nauwkeurig en hebt 
zin voor verantwoordelijkheid. Je bent discreet, loyaal en 
betrouwbaar, je kan functioneren in een team en je bezit 
een probleem oplossend denkvermogen. Rijbewijs B is een 
noodzaak gezien je je zelfstandig naar iedere werkplek moet verplaatsen. Je kan een 
bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen.

Aanbod & voordelen:
Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een zeer gevarieerde functie met een aan-
trekkelijk loon en maaltijdcheques. Je komt terecht in een ervaren team waar je altijd 
op kan terug vallen.

Studie niveau:
Studiegebied mechanica – elektriciteit en/of schrijnwerkerij of gelijkwaardig door 
ervaring. Eerdere werk ervaring is niet noodzakelijk, je wordt door ervaren collega’s 
opgeleid.

Plaats tewerkstelling:
Nieuwpoorstesteenweg 93, 8400 Oostende. A. Ruzettelaan 157, Blankenberge

Interesse: 
Stuur uw kandidatuur naar 

info@bervan.be

HYBOMA NV, met hoofdzetel in KORTEMARK, is als familiaal 
bedrijf reeds twee generaties actief. Vooral in West- en Oost-
Vlaanderen zijn wij gekend als een sterke speler in de bouw van 
kwalitatieve en duurzame woningen en appartementen.
In het kader van een verdere professionalisering wensen wij ons 
kaderteam te versterken met een (m/v):

HR & OFFICE MANAGER (ref. 90 110)

De uitdaging:
Als HR-verantwoordelijke sta je in voor: • de personeelsopvolging en -ontwikkeling (100 wkn) 
• de rekrutering, selectie, “on boarding” en evaluatie • het beantwoorden van vragen van
medewerkers m.b.t. HR-topics • de organisatie van opleidingen • de personeelsadministratie 
i.s.m. het sociaal secretariaat • een performant personeelsmanagement ter bevordering van de 
personeelstevredenheid.
Als offi ce manager sta je in voor de coördinatie van de praktische offi ce aangelegenheden 
(hoofdkantoor, 3 medewerkers) en ben je het aanspreekpunt voor de fi lialen Brugge, Roeselare 
en Gent.
Kortom, je maakt deel uit van de staf en rapporteert rechtstreeks aan de algemene directie.

Profi el: • een communicatieve bruggenbouwer • een sterk organisatietalent • master of
bachelor met HR-background • vertrouwd met sociale wetgeving • minstens initiële HR-ervaring 
binnen een bedrijfscontext.

Aanbod: • een brede functie met ruimte voor eigen inbreng • directe betrokkenheid bij de 
verdere groei van het bedrijf • een familiale KMO-spirit • een solide onderneming met 

een jarenlange sterke reputatie • een aangename werkomgeving (nieuwe kantoren) 
• een competitief salarispakket + representatieve bedrijfswagen.

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 

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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Altijd vrolijk gezind, altijd boordevol energie. Als kind 
al was jij werkelijk het zonnetje in huis. Eén glimlach 
van jou maakte iemands dag. En nog steeds heeft jouw 
persoonlijkheid een magisch e� ect. Klanten enthousiast 
verder helpen? Elke keer opnieuw een glimlach op hun 
gezicht toveren? Zalig toch?! In een contact center kan 
jij dan ook helemaal je vrolijke zelf zijn.

Zin in een
TOPJOB 
IN EEN 
CONTACT 
CENTER?

Goesting om hallo te 
zeggen tegen de job 
van je leven? www.asap.be/nl/jobs/

contact-center-call-center

CHECK:

Zin in een
TOPJOB 
IN EEN 
CONTACT 
CENTER?


