
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  

EEN GOEDE START ALS LEIDINGGEVENDE

En plots ben je leider van een team als jongeman (of -vrouw). Het overkwam Jelle van der 
Lugt. Hij schreef er ‘Het boek voor jonge teamleiders’ over en zet deze zekerheden voorop.

Van der Lugt was 24 toen hij werd aangenomen als 

teamleider bij het Vattenfall Solar Team van TU Delft. 

Hij won in 2018 met zijn studententeam en hun zonne-

auto de achtdaagse Sasol Solar-race in Zuid-Afrika (het 

jaar erna won overigens het Belgische studententeam 

de gelijkaardige World Sonar Challenge). Voor Jelle 

was het een snelcursus management met onder meer 

deze lessen.

1. BOUW JE TEAM
“Het beeld van een assertieve en heldhaftige leider, 

dat vaak naar voren wordt geschoven, is te eenzijdig. 

Daarom zag ik mezelf aanvankelijk ook helemaal niet 

als teamleider”, oppert Jelle van der Lugt.  Al snel 

merkte hij dat je prestatie als leider ook afhangt van 

het soort mensen in je team. “Je moet de teamleden 

leren kennen met wie je gaat samenwerken. Bovendien 

is een team met mensen die allemaal op elkaar lijken 

niet zo’n goed idee.” Verscheidenheid in karakter en 

aanpak, en inzicht daarin, biedt ook voordelen.

In het boek haalt hij het voorbeeld aan van het Neder-

landse hockeyteam, dat in 2012 Olympisch goud won. 

Hun beste speelster was een introvert meisje dat in de 

voorbereiding een afwezige indruk naliet, aanvankelijk 

tot ergernis van haar teamgenoten. Maar tijdens de fi-

nale konden de medespeelsters de bal altijd naar haar 

spelen. Ze bleef altijd kalm, ook omdat ze vond dat er 

meer dingen in het leven zijn dan een hockeyfinale. 

2. STEL DOELEN (EN BEHAAL  
RESULTATEN)
Op je nu een zonneauto gaat bouwen, een zieken-

huisafdeling draaiende houdt of een marketingcam-

pagne plant: de bestaansreden als team is dat je 

bepaalde doelen gaat realiseren. “Formuleren van 

het juiste doel is van groot belang als je in de juiste 

richting wil vertrekken”, stelt van der Lugt, die bena-

drukt om, naast je opdrachtgever, ook je teamleden 

hierbij te betrekken. “Zo creëer je ook betrokkenheid 

en verantwoordelijkheidsgevoel bij hen. Je werkt dus 

zowel doelgericht als mensgericht. Want uiteindelijk 

wil je een slimme combinatie maken van teamleden 

en functies. Zodat de juiste mensen op de juiste plek 

de juiste dingen gaan doen.”

3. ZORG VOOR VERANTWOORDE-
LIJKHEID (EN VRIJHEID)
Als teamleider draag je eindverantwoordelijkheid 

voor je team. Maar dat betekent niet dat alle gewicht 

op jouw schouders terechtkomt. “Integendeel, je zorgt 

voor een sfeer waarin teamleden verantwoordelijk-

heid opnemen voor taken en zich betrokken voelen 

bij de resultaten. Je moet dus vertrouwen en vrijheid 

geven aan je team. Je geeft dus controle weg zodat 

het team de ruimte krijgt om effectief te werken”, stelt 

hij. Al zal je als teamleider op bepaalde momenten 

ook zelf moeten (durven) beslissen.

4. WERK AAN VERTROUWEN
Het bouwen aan vertrouwen is iets waar jij als team-

leider invloed op hebt, maar niet de macht over hebt. 

“Als teamleider moet je de voorwaarden scheppen 

waardoor vertrouwen binnen het team kan groeien.” 

Dat kan door feedback en erkenning te geven, con-

sistent en betrouwbaar te zijn én het goede voorbeeld 

te geven. “Simpel gezegd is vertrouwen niets anders 

dan de inschatting dat andere mensen zich met res-

pect naar jou opstellen. En dat mensen zich op hun 

gemak voelen”, stelt hij. “Dat betekent onder meer dat 

je weet dat je niet belachelijk wordt gemaakt als je 

een fout maakt. Of er tijdens een meeting een andere 

mening op na houdt. En vertrouwen is ook weten dat 

het weer goed komt na een stevige woordenwisse-

ling.”  William Visterin

Vier zekerheden voor 
jonge managers

“Het beeld van
een assertieve en
heldhaftige leider

is te eenzijdig.
Daarom zag ik

aanvankelijk mezelf
helemaal niet

als teamleider”
Jelle van der Lugt,   

jonge teamleider

Het boek voor jonge
teamleiders,
Jelle van der Lugt,
Business Contact,
176 pagina’s
ISBN: 9789047013761



De kennismaking
KBS Systems, met vestigingen in Wilrijk 
en Malonne, is een installatiebedrijf 
voor brandcompartimentering en 
brandwering. Met 40 jaar ervaring en 
een team van een 50-tal gedreven 
medewerkers leveren ze een 
totaalservice, van studie en advies tot 
plaatsing. Ze zijn trots om bedrijven 
als Proximus, ING, ArcelorMittal en de 
kerncentrales van Doel en Tihange 
tot hun klantenportefeuille te mogen 
rekenen. Maar ze blijven bescheiden: 
de bedrijfscultuur wordt gekenmerkt 
door een no-nonsensementaliteit, 
korte communicatielijnen en een grote 
betrokkenheid bij alle medewerkers. Om 
de sterke groei van de afgelopen jaren 
te ondersteunen, zijn wij voor hen op 
zoek naar:

 www.kbs-systems.be

RECHTERHAND BEDRIJFSLEIDER
Ambitieuze rechterhand van de CEO met ervaring in projectbusiness
De uitdaging:  • In nauwe samenwerking met de CEO ruimte creëren voor de verdere groei van 
het bedrijf • Inventariseren, doorlichten en optimaliseren van de bestaande processen met het 
oog op een verbeterde productiviteit en efficiëntie • (Verder) uitbouwen van een interne structuur, 
middenkader en een formele overlegstructuur op managementniveau • Op termijn de fakkel van de 
huidige bedrijfsleider overnemen
De perfecte match: • Master werk- en denkniveau • Goede kennis van het bouwproces en de 
projectmarkt • Minimaal 5 jaar relevante (leidinggevende) ervaring, bij voorkeur in een bouwge-
relateerde context • Hands-on, ‘trekker’ die zich thuisvoelt in een dynamische kmo-omgeving

PROJECTMANAGER
Klantgerichte projectleider met bouwkundig inzicht
De uitdaging:  • Verschillende projecten coördineren en opvolgen • Projecten uitvoerig  
voor bereiden, werven opstarten en ze nauwgezet opvolgen (planning, kwaliteit, veiligheid, …)  
• Opportuniteiten detecteren door frequent aanwezig te zijn op werven en ze in samenspraak  
met de klant verder onderzoeken • Dankzij een feilloze klantenservice en sterke betrokkenheid bij 
elk project een netwerk uitbouwen
Het aanbod voor beide functies: • Toffe job in een no-nonsenseonderneming waar medewerkers 
oprecht gewaardeerd worden • Samenwerken met een ervaren team en de ruimte om ook 
zelfstandig te werken • Kansen om initiatief te nemen en je stempel te drukken op de verdere groei 
en professionalisering • Aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen

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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO
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Manager Productie & Onderhoud 
Peoplemanager met passie voor techniek en processen 

Bedrijfsinfo: ForFarmers is de Europese marktleider in de 
veevoederindustrie. Met circa 2.600 medewerkers in de diverse 
sites in Nederland (HQ, beursgenoteerd), Polen, Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk en België realiseert de groep een afzet van 
10,1 miljoen ton diervoeders op jaarbasis en een omzet van 
€2,5 miljard (2019). Met hun totaalaanpak leveren ze voer én 
advies voor een beter rendement en een gezondere veestapel. 
For the Future of Farming. In het kader van hun verdere groei, is 
ForFarmers vandaag op zoek naar een (m/v)

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor een efficiënt, veilig en 
kwalitatief productiebeleid, en voor het lanceren en opvolgen 
van de engineeringprojecten (capex) en de onderhoudsstrate-
gie op de productiesites in Izegem en Ingelmunster • Samen 
met de teamleaders manage je de bulkproductie en het zak-
goedmagazijn, rekening houdend met de noden van klanten 
en andere departementen, en in lijn met de bedrijfsstrategie 
• Samen met de technische teams werk je aan preventieve en 
predicatieve onderhoudsplannen. Je coacht deze 5 specialisten 
o.l.v. de Onderhoudscoördinator • Je staat in voor het bepalen 
van investeringen en verbeterprojecten om optimaliseringen te 
realiseren inzake kwaliteit, veiligheid, kostenefficiëntie en utili- 
satiegraad • Je rapporteert aan de Operations Manager. 

Profiel: • Master of bachelor in ingenieurswetenschappen. 
Ervaring in en passie voor het aansturen van een team is een 

must • Ondernemend, pragmatisch en hands-on. Door jouw 
frequente aanwezigheid op de werkvloer creëer je betrokken- 
heid en versterk je de communicatie tussen de teams • Je 
spreekt vlot Nederlands en Engels. 

Aanbod: • Een informele werksfeer in een no-nonsense en 
ambitieuze cultuur. Werken in een internationaal groeiende 
onderneming, volop in beweging en met een duidelijke toe-
komstvisie en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Wij 
zetten ons in voor the Future of Farming. Jij ook? 

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer Ine Callens op +32 9 242 
54 05.

werknemers. Op vier staat de bouw met 209.000, ge-
volgd door vervoer en opslag met 187.000.

Er is ook een verschil tussen het aantal bedrijven en 
hun grootte. “In de industrie gaat het gemiddeld om  
13 werknemers per bedrijf, in de groot- en detailhandel 

cent).

Bij de éénmansbedrijven, dus zonder werknemers, 
blijkt de sector van de vrije beroepen (technische activi-
teiten inbegrepen) het grootst. Vrije beroepen zijn goed 
voor 27 procent van alle éénmansbedrijven. Zij worden 

Aanwerving  
exclusief  

begeleid door 

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

VERZINKERIJ LENSSEN is al meer dan 30 jaar een 
gevestigde waarde in het thermisch verzinken van 
metaal- en ijzerconstructies. De toepassingen zijn breed 
terug te vinden in allerlei sectoren, zoals constructies 
voor de industriële en serrebouw, verlichtingspalen en 
vangrails langs de weg, omheiningen, poorten, fietsen-
stallingen, enz. Met unieke afmetingen van 3,6 meter 
diep, 13 meter lang en 1,8 meter breed beschikt 
VERZINKERIJ LENSSEN over het diepste galvanisatie-
bad in Europa. Hierdoor, en dankzij de opslagcapaciteit,  
kunnen zeer grote constructies behandeld worden. De 
klemtoon op kwaliteit en jarenlange familiale expertise 
bezorgden het bedrijf inmiddels een ijzersterke  
reputatie. De centrale rol van de klantrelatie leidde 
bovendien tot een trouw klantenbestand, dat verder uit-
gebreid wordt in Wallonië en Nederland. Om aan de eco-
logische uitdagingen tegemoet te komen, investeerde 
VERZINKERIJ LENSSEN al in de volledige omkasting van 
het zinkbad en de luchtfilterinstallaties om ongewenste 
dampen op te vangen. Grondstoffen worden gerecy-
cleerd en hergebruikt, baden en installaties jaarlijks 
vernieuwd. 

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

www.verzinkerijlenssen.be

50 werknemers 

Genk

1988

Productieleider
Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

1. Operationeel en technisch aansturen van het totale productieproces, incl. onderhoud
2. Instaan voor het behalen van productietargets, opvolgen en rapporteren
3. Coachen van het personeel (2 ploegbazen en een 40-tal productiemedewerkers in 2 ploegen)
4. Behandelen en opvolgen van klantenklachten, onderhouden van klantrelaties 
5. Meedenken over verbeteringen, investeringen, marktevoluties, nieuwe ontwikkelingen, ... 

Ing/Ba Elektromechanica

Ervaring in  
leidinggevende functie 

incl. onderhoud

No-  
nonsense

Verant-
woordelijk-

heidszin 

People- 
manager 

Vooruit 
willen  

Onder- 
nemend

Wat heeft VERZINKERIJ LENSSEN u concreet te bieden?

Directe  
samenwerking  
met eigenaars

Loyale  
medewerkers

Om productiegerelateerde taken en verantwoordelijkheden over te nemen, zoeken wij een 

Metaal/bouw 

Mogelijkheid tot  
zelfstandigen- 
statuut

Toekomst- 
perspectief als  
plantmanager

Verantwoordelijke 
functie 



De kennismaking
Ebema is een producent van 
hoogwaardige betonproducten die 
geperst of gegoten worden. Van klinker 
over megategel tot maatwerk. Ebema 
werkt volgens het motto ‘Ruimte 
verbeteren’. Sinds haar oprichting in 
1946 kent Ebema een permanente 
groei. Momenteel stelt het bedrijf meer 
dan 220 mensen tewerk, die samen 
jaarlijks een omzet van ruim 50 miljoen 
euro realiseren. Ebema verbetert 
ruimte voor bedrijven, overheden én 
particulieren. Hiervoor bedenkt en 
ontwikkelt Ebema hoogtechnologische 
betonoplossingen voor hun gamma’s 
Living City en Stone&Style. Daar waar 
Ebema Rijkevorsel inzet op maatwerk, 
heeft Ebema Zutendaal een volledig 
geautomatiseerd productieproces. 
Om de productie van dit uitgebreide 
productgamma in goede banen te leiden, 
zijn wij op zoek naar een inspirerende:

 www.ebema.be

DIRECTEUR PRODUCTIE 
Peoplemanager met een centrale rol in het productieproces

De uitdaging: • Samen met het directieteam de strategie inzake productie en onderhoud 
bepalen en vertalen naar concrete bedrijfslijnen • Op een e�  ciënte en doeltre� ende manier 
bijdragen aan de ondersteuning van de bedrijfsresultaten • Verantwoordelijk voor alle opera-
tionele aspecten van het productie- en onderhoudsproces in alle vestigingen • Waken over 
de kwalitatieve en kwantitatieve productieparameters • Instaan voor een optimaal beheer 
van mensen en middelen, verzekeren van een goede productiefl ow en een constant en hoog 
kwaliteitsniveau • Aansturen van een team van een 150-tal mensen • Verbeteringsprojec-
ten opzetten en opvolgen, zowel voor het personeel als voor de machines, werkmethodes en 
grondsto� en • Coördineren van de uitbreiding van het bestaande machinepark en de opstart 
van nieuwe lijnen • Lid zijn van het directieteam en rapporteren aan de CEO

De perfecte match: • Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring • Min. 8 jaar leiding-
gevende ervaring in een geautomatiseerde productieomgeving • Brede technische kennis 
en thuis in de wereld van Lean Manufacturing • Bereid om zich producttechnisch te 
laten opleiden • Goede opvolging, technisch inzicht en peoplemanagement zijn troeven                    
• No-nonsensepersoon die past in de context van een kmo-omgeving

Het aanbod: • Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid in een modern en inno-
vatief bedrijf • Ruimte om mee te ontwikkelen in deze sterk groeiende en stabiele kmo • Je 
wordt lid van de Ebema-familie en werkt bij de winnaar van de Voka HR Award • Aantrekkelijk 
loonpakket inclusief extralegale voordelen

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

JURIST (IMMO)

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

De uitdaging: • Juridische bijstand verlenen aan collega’s en klanten voor dossiers rond 
verhuur, verkoop, syndicusdiensten en rentmeesterschap • De juridische correctheid 
van overeenkomsten bewaken, zowel binnen Limburgse Wooncentrale als bij Hamaver 
• Continu op de hoogte blijven van de wijzigende wetgeving en nieuwe elementen 
implementeren in bestaande contracten en werkwijzen indien nodig • Instaan voor 
klachtenbeheer en objectieve onderhandelingen bij confl icten tussen eigenaar en huurder 
• In geval van achterstallige huur of huurschade aanmanen tot betalen, indien nodig 
a¥ etalingsplannen opstellen en/of juridische dossiers opstellen in overleg met de advocaat 
om verdere stappen te ondernemen (o.a. uitzetting) • Deel uitmaken van een 15-koppig 
team • Rechtstreeks rapporteren aan de 2 eigenaren-bestuurders

De perfecte match: • Juridisch diploma • Interesse in contractbeheer (en wetgeving rond 
huur en verkoop) • Voldoende maturiteit en expertise om de rust te bewaren en kordaat, 
maar correct te (re)ageren • Organisatorisch sterk en zeer nauwkeurig • Gestructureerde 
aanpak met een goed overzicht over de verschillende dossiers • Betrokken en collegiale 
instelling 

Het aanbod: • Veelzijdige job in een gevestigd kantoor • Bepalende rol in een stabiele 
organisatie • Ruimte en tijd om de aanwezige kennis en ervaring over te dragen • Degelijk 
salarispakket en 12 adv-dagen

De kennismaking
Limburgse Wooncentrale heeft 
meer dan 60 jaar ervaring als erkend 
vastgoedmakelaar in Vlaanderen. 
De klant mag doorheen het hele 
proces van kopen, verkopen, huren 
of verhuren van een eigendom 
rekenen op professioneel advies en 
uitgebreide dienstverlening. Van het 
eerste gesprek tot de ondertekening 
van de verkoopovereenkomst bij de 
notaris of de verhuurovereenkomst 
in onze kantoren. Voor het merendeel 
van de verhuringen staan wij ook in 
voor rentmeesterschap. Zo nemen 
we alle fi nanciële en administratieve 
zorgen weg die bij het beheer van 
panden komen kijken. In geval van 
diverse mede-eigenaren staat ons 
zusterbedrijf Hamaver paraat, dat als 
syndicus meer dan 80 gebouwen 
beheert en onderhoudt. Wegens 
uitbreiding zijn wij op zoek naar een 
nieuwe medewerker/rechterhand:

 www.lwc.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

 www.pami.be

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

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

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

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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO



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.

HYBOMA NV, met hoofdzetel in nieuwe kantoren in KORTE-
MARK, is als sterk groeiend 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 continue expansie wenst de 
directie zich bijkomend te omringen met een (m/v):

PROJECTONTWIKKELAAR
acquisitie & ontwikkeling gronden (ref. 90 111)

De uitdaging: In nauwe samenwerking met de directie word je een vaandeldrager van Hyboma 
die de markt proactief zal bewerken: • verdere ontwikkeling van een breed netwerk aan contac-
ten met grondeigenaars, bedrijven, publieke overheden, vastgoedprofessionals, etc. • identifi -
catie van interessante grondlocaties en toekomstige bouwprojecten • informatie-inzameling en 
projectuitwerking • afsluiten van succesvolle deals met grondeigenaars in een win-win akkoord.

Profi el: • ambitieus vastgoedprofessional met minstens 5 jaar ervaring • commercieel netwerker 
en vertrouwenspersoon die de belangen van alle betrokken partijen in balans brengt • “pur 
sang” onderhandelaar met sterk analytisch inzicht en sturingskracht bij het afsluiten • hogere 
opleiding met economische of juridische inslag.

Aanbod: • een autonome functie met ruime bevoegdheden • een stevige opleiding • profes-
sionele ondersteuning door ons sales- en marketingteam • een familiale KMO-spirit

• een solide onderneming met een jarenlange reputatie • een competitieve
vergoeding in dienst of via managementvennootschap.

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 

hrm@deputter.co
T: +32-3-320.87.87

REKRUTERING VIA MEDIA
EXECUTIVE / DIRECT SEARCH

Deel je onze passie?

Ontdek boeiende vacatures binnen
Transport, Logistiek en Automotive

www.deputter.co/jobs
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KEN JIJ JE A.Q.?

Menen – Oostende

Met professionele screenings & assessements brengen 
we de 7 troeven van je Adaptability Quotient in kaart

if VerdonckProfessionalPartners

www.verdonckbv.be 

1   Objectief observeren

2   Flexibel denken en handelen

3   Inventieve oplossingen genereren

4   Daadkrachtig beslissen

5   Proactief acties ondernemen

6   Mensen inspireren en motiveren

7   Eigen aanpak tussentijds evalueren

Succes in 2021

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

Functie: Als credit controller heb je een 
sleutelfunctie binnen het bedrijf. Je hebt contact
met verschillende afdelingen binnen de organisatie 
en onderhoudt relaties met banken, boekhouders, 
kredietverzekeringsmaatschappijen, advocaten... Je staat 
in voor de communicatie met verschillende interne en 
externe partijen en bewaakt het evenwicht. 

Profi el beide functies: Je beschikt over een fi nancieel diploma of gelijkwaardig door ervaring. • Je bent klant- en resultaatgericht.
• Je bent accuraat, administratief sterk, fl exibel en stressbestendig. • Je bent discreet en integer bij het behandelen van 
vertrouwelijke data. • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent stressbestendig. 

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

Functie: Je bent verantwoordelijk voor verschillende 
boekhoudkundige taken zoals: • Het verwerken van verschillende 
facturen. • Het eerste aanspreekpunt voor leveranciers. • Het 
indienen van de verplichte aangiftes, hiervoor krijg je een 
opleiding. • Verantwoordelijk voor doorfacturaties en meewerken 
aan de maand- en jaarafsluiting. • Je bent de rechterhand van de 
hoofdboekhouder en denkt actief mee. • Tenslotte werk je ook mee 
aan boekhoudkundige rapporteringen.

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

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

Bedrijfsinfo: ForFarmers is de Europese marktleider in de 
veevoederindustrie. Met circa 2.600 medewerkers in de diverse 
sites in Nederland (HQ, beursgenoteerd), Polen, Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk en België realiseert de groep een afzet van 
10,1 miljoen ton diervoeders op jaarbasis en een omzet van 
€2,5 miljard (2019). Met hun totaalaanpak leveren ze voer én 
advies voor een beter rendement en een gezondere veestapel. 
For the Future of Farming. In het kader van hun verdere groei, is 
ForFarmers vandaag op zoek naar een (m/v)

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor een efficiënt, veilig en 
kwalitatief productiebeleid, en voor het lanceren en opvolgen 
van de engineeringprojecten (capex) en de onderhoudsstrate-
gie op de productiesites in Izegem en Ingelmunster • Samen 
met de teamleaders manage je de bulkproductie en het zak-
goedmagazijn, rekening houdend met de noden van klanten 
en andere departementen, en in lijn met de bedrijfsstrategie 
• Samen met de technische teams werk je aan preventieve en 
predicatieve onderhoudsplannen. Je coacht deze 5 specialisten 
o.l.v. de Onderhoudscoördinator • Je staat in voor het bepalen 
van investeringen en verbeterprojecten om optimaliseringen te 
realiseren inzake kwaliteit, veiligheid, kostenefficiëntie en utili- 
satiegraad • Je rapporteert aan de Operations Manager. 

Profiel: • Master of bachelor in ingenieurswetenschappen. 
Ervaring in en passie voor het aansturen van een team is een 

must • Ondernemend, pragmatisch en hands-on. Door jouw 
frequente aanwezigheid op de werkvloer creëer je betrokken- 
heid en versterk je de communicatie tussen de teams • Je 
spreekt vlot Nederlands en Engels. 

Aanbod: • Een informele werksfeer in een no-nonsense en 
ambitieuze cultuur. Werken in een internationaal groeiende 
onderneming, volop in beweging en met een duidelijke toe-
komstvisie en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Wij 
zetten ons in voor the Future of Farming. Jij ook? 

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer Ine Callens op +32 9 242 
54 05.

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Krijg jij ook een consumptiecheque?
Eén op de vijftig werkgevers biedt op dit moment een consumptiecheque aan aan zijn medewerkers. Het gaat om cheques 
voor een gemiddelde waarde van 212 euro. Intussen geniet 4 procent van de werknemers van dit extraatje.

Deze zomer lanceerde de rege-
ring deze sociaal en fiscaal in-
teressante consumptiecheque. 
Bedrijven kunnen er hun werkne-
mers mee belonen voor hun inzet 
tijdens de coronacrisis. De che-
que kan besteed worden bij (de 
zwaarst getroffen) sectoren als 
horeca, sport en cultuur, maar ook 
bij heel wat kleinhandelszaken. 

De start verliep langzaam: in juli 
stapten de eerste werkgevers in, 
maar sinds september en okto-
ber kent de cheque meer bijval. 
Vooral kleine bedrijven doen be-
roep op het systeem. Bijna twee 
op drie die de consumptieche-
que toekennen, hebben minder 
dan 100 werknemers, al is deze 
categorie van bedrijven ook het 
meest aanwezig in ons land. Dat 

alles blijkt uit berekeningen van 
HR-dienstverlener SD Worx op ba-
sis van recente loongegevens van 
bijna 1 miljoen werknemers in de 
privésector.

RESTAURANT EN WINKEL
Met 4 procent van de werknemers 
is de consumptiecheque het klei-
ne broertje van de maaltijdcheque 
en de ecocheque, die intussen al 
zijn ingeburgerd. “Werkgevers 
hebben nog tot eind december 
om de consumptiecheque toe te 
kennen als ze iets extra willen ge-
ven dit jaar”, stelt Veerle Michiels 
van SD Worx.

En wat met het gebruik? “Naar 
alle waarschijnlijkheid zal de be-
stedingsduur ook verlengd wor-
den tot eind december 2021, aan-

gezien de lokale horeca en de 
cultuursector, maar ook heel wat 
kleinhandelszaken een hele tijd 

de deuren (hebben) moeten slui-
ten.” William Visterin

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

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

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

 www.indupol.com

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

De perfecte match: • Bachelorniveau of hoger met een vijftal jaar ervaring in b2b-sales 
• Technisch inzicht • Affiniteit met sectoren zoals automotive, railway, landbouw en bouw 
is een pluspunt • Kennis van kunststoffen en/of composieten is een meerwaarde • Goede 
kennis van het Nederlands en Engels, kennis van het Duits is een troef • Vlot kunnen 
werken met MS Office, bij voorkeur ook met Navision • Communicatief sterke teamplayer, 
uitmuntend in planning en timemanagement • Assertieve onderhandelaar, enthousiast, 
flexibel, hands-on en ondernemend • Wonen in de regio (max. 1 uur)

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

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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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.

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



Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega 
om onze dienst te versterken:
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Ploegbaas Groen & Waterlopen 
Niveau D4-D5 • Brutowedde min. € 2.451,91 - max. € 3.452,98 •  Voltijds 
• Contract onbepaalde duur • Werfreserve van 1 jaar • 4de oproep

Taken: • U bent verantwoordelijk voor de coördinatie en leiding van de Cel Groen & 
Waterlopen. •  U staat in voor de planning van alle werkzaamheden (opstellen, 
opvolgen en evalueren van groenbeheersplannen, groeninventaris), rekening 
houdend met het personeel, het benodigde materiaal en de voorziene timing. • U 
staat het Celhoofd Buitenwerken bij met de opmaak van de wekelijkse en maande-
lijkse planningen, en van de projecten in eigen beheer. •  U rapporteert over de 
vooruitgang van de uit te voeren werken en neemt deel aan constructief overleg. 
• U werkt samen met andere diensten. • U staat in voor de begeleiding, ondersteu-
ning en coaching van een 12-tal interne en externe personeelsleden. • U bent bereid 
om mee te werken in een roterend permanentie systeem.

Profiel: • U beschikt minimaal over een diploma van het secundair onderwijs en hebt 
minstens 3 jaar relevante ervaring, bij voorkeur zowel ervaring met het aansturen 
van een team als ‘groen’-ervaring. • U bent in het bezit van een rijbewijs B, een 
rijbewijs C vormt een meerwaarde. • U slaagt voor een aanwervingsexamen. • U 
beschikt over een grondige plantenkennis, kennis van (alternatieve) onkruid-
bestrijdingsmiddelen en kennis van materialen/machines/gereedschap. 

Aanbod: • Moderne werkomgeving. • Interessante verlofregeling. • Vast uurrooster. 
• Ruime opleidings kansen. • Maaltijdcheques (€ 8). • Haard/standplaatsvergoeding. 
•  Hospitalisatie verzekering. •  Volledige terugbetaling openbaar vervoer. 
• Fietsvergoeding (€ 0,24 per km). • Relevante beroepservaring bij de overheid, uit 
de privésector of als zelfstandige kan onbeperkt in aanmerking komen bij de 
vaststelling van het loon.

INTERESSE? Solliciteren kan tot uiterlijk 21 december 2020 door uw motivatiebrief 
(inclusief uw cv, een afschrift van uw diploma en een recent uittreksel uit het straf-
register) te sturen naar Personeelsdienst, Dr. V. De Walsplein 30 - 3070 Kortenberg 
of te mailen naar personeelsdienst@kortenberg.be.

Kijk voor de volledige functiebeschrijving op www.kortenberg.be (vacatures). U 
kunt ook steeds terecht bij de personeelsdienst (02 755 22 56 - personeelsdienst@
kortenberg.be).

c

Directeur IGS Hofheide
Zin om de werking van een crematorium 
verder vorm te geven en te coördineren? 

Heb je een master- of bachelordiploma, 
vijf jaar relevante ervaring op beleidsvlak, 

en spreekt de sector je aan?
Lees dan snel verder.  

Onze organisatie
Van crematie en asbestemming tot de organisatie van een serene 
afscheidsplechtigheid en een gepaste catering. In ons crematorium 
staan we, met een team van 11 medewerkers, in voor de totale service 
bij een overlijden. We zorgen dat nabestaanden in alle rust en eenvoud 
op een persoonlijke manier afscheid kunnen nemen van een dierbare.

28 gemeenten van het arrondissement Leuven maken deel uit van deze 
intergemeentelijke samenwerking (IGS). Om onze werking verder uit te 
bouwen zijn we op zoek naar een nieuwe directeur.

Aanbod
Verloning gebeurt op basis van de salarisschaal A5a - A5b. Je bereikt 
niveau A5b na 9 jaar.
• Bruto-aanvangsloon A5a met 5 jaar ervaring: € 4.555,62
• Brutowedde A5b met 24 jaar anciënniteit: € 7.051,05

Naast een voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur in een 
dynamische organisatie ontvang je ook tal van extra’s zoals maaltijd-
cheques, hospitalisatieverzekering, eindejaarspremie, 2de pensioenpijler. 
Een wervingsreserve wordt aangelegd voor de duur van twee jaar.

Interesse? 
We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 3 januari 2021 via mail 
naar  brussel@searchselection.com.

Een geldige kandidatuur bevat je cv, motivatiebrief, kopie van diploma 
en een uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud).

Voor vragen omtrent de functie-inhoud kan je contact opnemen 
met de huidige directeur Jacques Roggen via 016 44 29 50 of 
jacques.roggen@hofheide.be. Voor vragen rond de selectieprocedure 
kan je terecht bij Annemie Meert, Search & Selection via 02 759 22 10 
of a.meert@searchselection.com.

de publieke of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.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, verkave lingen ...). 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 bio logische wetenschappen in het vakgebied tuinbouw, landbouw, 
landschaps architectuur 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.

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

experts in personeelsscreening



JOUW FUNCTIE  De deskundige “Personeel-Secretariaat” staat o.a. in voor: • Mee helpen 
vormgeven en uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals: het opzetten van adequate HR-
processen (selectie, rekrutering, vorming, persoonlijke ontwikkeling, evaluatie en functioneren, 
vorming en loopbaanontwikkeling), werkbare procedures inzake personeelsadministratie 
implementeren, plan tot digitalisering van de processen inzake loonadministratie uitwerken 
• Meewerken aan de voorbereiding, advisering en uitvoering van het personeelsbeheer van 
de gemeente en OCMW Bekkevoort zoals; een aanspreekpunt zijn voor de personeelsleden 
inzake personeelsmateries, het coördineren en plannen van de taken m.b.t het 
personeelsbeheer, de nodige beleidsondersteuning bieden en specifi eke problemen oplossen 
• Opvolgen van de personeelsbudgetten • Voorbereiding van dossiers en agendapunten m.b.t 
personeelsaangelegenheden voor de bestuursorganen.

JOUW PROFIEL   • Bachelordiploma vereist - ervaring in personeelszaken is een pluspunt
• Slagen voor de selectieprocedure (schriftelijke proef en sollicitatiegesprek).

WIJ BIEDEN JE  • Opname in de wervingsreserve voor 2 jaar • Flexibele werkuren • Een 
gunstige verlofregeling • Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fi etsvergoeding • Een 
bruto geïndexeerd maandsalaris van minimum 2509,94 EUR en maximum 3387,69 EUR te 
verhogen met haardgeld of standplaatstoelage naargelang de gezinstoestand (relevante 
beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een 
maximum van zes jaar).

INTERESSE IN DEZE FUNCTIE?  Je motivatiebrief vergezeld van een curriculum vitae 
en een uittreksel uit het strafregister, dient uiterlijk op 31 januari 2021, via e-mail op 
personeel@bekkevoort.be of via aangetekend schrijven verzonden te worden ter attentie van 
de Personeelsdienst Bekkevoort, Eugeen Coolsstraat 17 - 3460 Bekkevoort.
Voor meer informatie omtrent de functie, de arbeidsvoorwaarden en de verloning kan je 
terecht bij de personeelsdienst via 013/460 567 of personeel@bekkevoort.be.

De gemeente Bekkevoort gaat over tot de aanleg 
van een wervingsreserve voor (m/v/x):

Deskundige “Personeel-Secretariaat”
(voltijds, salarisschaal B1-B3, wervingsreserve van 2 jaar)

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)

Welke sector telt de meeste werknemers?

De industrie telt 543.000 werknemers en de groot- en 
detailhandel 509.000. Dat blijkt uit cijfers voor 2018 die 
het Belgische statistiekbureau Statbel recent bekend 
maakte. Op de derde plaats staat de sector van ad-
ministratie en ondersteunende diensten met 433.000 
werknemers. Op vier staat de bouw met 209.000, ge-
volgd door vervoer en opslag met 187.000.

Er is ook een verschil tussen het aantal bedrijven en 
hun grootte. “In de industrie gaat het gemiddeld om  
13 werknemers per bedrijf, in de groot- en detailhandel 

gemiddeld om 4 per bedrijf”, aldus Wendy Schelfaut 
van Statbel. Bij de ondernemingen die ten minste één 
werknemer tewerkstelden, is de groot- en detailhandel 
met 29 procent het sterkst vertegenwoordigd, gevolgd 
door de bouwsector (16 procent) en de horeca (14 pro-
cent).

Bij de éénmansbedrijven, dus zonder werknemers, 
blijkt de sector van de vrije beroepen (technische activi-
teiten inbegrepen) het grootst. Vrije beroepen zijn goed 
voor 27 procent van alle éénmansbedrijven. Zij worden 

gevolgd door de groot-en detailhandel (19 procent) en 
de bouw (18 procent). (WiVi)

In ons land werken de meeste werknemers in de industrie, op de voet gevolgd 
door de groot- en detailhandel.

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  

Goesting om ook 
jouw carrière 
gesmeerd te 

laten verlopen?

Sleutelen aan machines en installaties, dat doe jij 
het liefst! Als technieker ga jij elke dag voluit voor 
hoge kwaliteitsnormen, een veilige werkomgeving 
en optimale prestaties. Met jouw vakkennis van 
PLC, elektriciteit en pneumatica ondersteun je 
het hele productieproces. 

Jouw nieuwe topjob in
TECHNIEK 
Jouw nieuwe topjob in
TECHNIEK 

www.asap.be/
nl/jobs/techniekC

H
EC

K

In elk van ons zit een Ludo. Dat gefrustreerde stemmetje 

dat knaagt aan je werkgeluk. Hoor je hem tegenwoordig 

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

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

inspiratie om weer vrolijk te worden van je huidige job.

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

experts in personeelsscreening

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

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 zaterdag tussen 11 en 13 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 snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



INTERESSE?
Reageer via Verdonck Professional Partners 

offi ce@verdonckbv.be, 056 53 11 80
of 059 26 76 57 • www.verdonckbv.be 

Aanwerving exclusief begeleid door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

BEDIENDE ARTIKELENBEHEER (ref. 120 107)
DATABEHEER PRODUCTSPECIFICATIE

DE UITDAGING: Je wordt de pion in het administratief beheer van ons uitgebreid assortiment. Hiertoe 
zal je alle productspecifi caties en -variaties accuraat registreren en continu bijwerken. Aldus beheer 
je alle informatie over de Detremmerie-badkamerconfi guraties en over de “private label”-producten. 
Je werkt nauw samen met de IT-manager en de Pre-Production Manager.

PROFIEL: • bachelor of gelijkaardig met goede administratieve skills • vlot met Offi ce software (Excel) 
• sterke interesse voor databasebeheer (SQL) en productpresentatie op website en 3D-tekenpakketten
• praktisch inzicht in de productsamenstellingen.

AANBOD: • een toffe collegiale sfeer • een gevarieerde job • een solide marktspeler met een internationale 
reputatie • een attractief en marktconform loon.

DETREMMERIE NV gevestigd te BEVEREN-LEIE is gekend als een Belgisch fabrikant van kwalitatief badkamer-
meubilair (70 werknemers). Dankzij originele ontwerpen in combinatie met aangepaste materialen en productie-
methodes kennen wij een sterke expansie en zoeken wij ter uitbreiding een (m/v/x):

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. 

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

Medewerker ICT & media
Je bent een gedreven en creatieve ICT-pro met grote interesse voor beeld, 
geluid en licht. Mensen helpen met ‘all things digital’ is jouw ding.

Teamleider publieksdiensten
Je blinkt uit in klantgerichtheid en het enthousiasmeren van een team. 
Samen met de frontoffice medewerkers sta je in voor een vooruitstrevende 
dienstverlening.

Interesse? Solliciteer vóór maandag 11 januari 2021 
via www.arhus.be/medewerkerictenmedia of 
www.arhus.be/teamleiderpublieksdiensten. 

ARhus in Roeselare is een innovatieve en maatschappelijk betrokken organisatie 
die diversiteit en inclusie hoog in het vaandel draagt. Als ‘open kenniscentrum’ wil 
ARhus terugkeren naar de oorsprong van het concept ‘bibliotheek’: een bruisende 
ontmoetingsplek waar kennis, mensen en ideeën samen komen. ARhus beschikt 
over een state-of-the-art infrastructuur, die jouw werkplek kan worden!

OP 
MISSIE

MET ARgonauten 
de

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

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

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

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

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

salaris + voordelen + bedrijfswagen.

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

Goesting in de match 
van jouw leven? 
Goesting in de match 
van jouw leven? 

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

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?



Het stadsbestuur en OCMW 
van Halen gaan over tot de 

aanwerving met aanleg van een 
wervingsreserve van 3 jaar van:

Administratief medewerker - BUURTZORG
Onbepaalde duur • niveau C1-C3 • contractueel • halftijds
Functie: • Je bouwt netwerken uit met alle buurtbewoners en organisaties op 
buurt niveau om de leefbaarheid van de buurt te versterken. • Je fungeert als 
aanspreekpunt/brugpersoon. • Je hebt aandacht voor kwetsbare buurtbewoners.

Pro� el: • Kennis van de sociale kaart en belangstelling voor buurtzorg • Zin voor 
verantwoordelijkheid • Feeling voor samenwerking • Contactvaardig/communica-
tief sterk • Discreet • Flexibel • Kennis MS Of� ce • Rijbewijs B en eigen wagen.

Deskundige milieu - OMGEVINGSAMBTENAAR
Onbepaalde duur • niveau B1-B3 • statutair • voltijds
Functie: • Je helpt het milieu- en duurzaamheidsbeleid van het lokaal bestuur
mee te plannen en uit te werken. • Binnen je vakgebied ben je het aanspreek-
punt voor burgers, bestuur en overheden. • Je informeert en adviseert de burger 
en bedrijven over de vergunbaarheid en de voorwaarden voor de exploitatie van 
hinderlijke inrichtingen. • Je staat in voor de behandeling van het milieuluik van 
omgevingsaanvragen en meldingen. • Je ondersteunt het diensthoofd inzake 
milieu en ruimtelijke ordening. • Je volgt klachten en meldingen inzake milieu op en 
stuurt de uitvoering van het klimaat actieplan van de stad. • Je staat in voor een 
kwaliteitsvolle uitvoering en dienstverlening.

Pro� el: • Kennis van de sector • Stressbestendig • Flexibel • Kennis MS Of� ce 
• Grondige kennis van de wetgeving • Teamplayer.

Aanwervingsvoorwaarden: • Diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld 
voor de functie van administratief medewerker. •  Professionele bachelor milieu voor 
de functie van deskundige milieu. • Je slaagt voor een aanwervingsexamen.

Aanbod voor beide functies: • Boeiende en uitdagende job • Maaltijdcheques 
ten bedrage van € 8 • Hospitalisatieverzekering • Mogelijkheid tot toekenning van 
10  jaar relevante anciënniteit uit de privésector of uit een zelfstandige activiteit. 
• Geïndexeerd voltijds brutomaandloon • Niveau C1-C3: min. € 1.965,88 - max. 
€ 3.598,07 (voltijds) • Niveau B1-B3: min. € 2.509,94 - max. € 4.229,18.

INTERESSE? Stuur je kandidatuur met cv en een kopie van je diploma uiterlijk op 
30 december 2020 aangetekend naar het College van burgemeester en schepenen, 
Markt 14, 3545 Halen, geef alles af tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in het 
stadhuis of mail naar personeelsdienst@halen.be. Vermeld zeker je telefoonnummer in 
je cv. Onvolledige of te laat toegekomen kandidaturen komen niet in aanmerking.

De functieomschrijvingen zijn te bekomen bij de personeelsdienst en op www.halen.be

€ 3.598,07 (voltijds) • Niveau B1-B3: min. € 2.509,94 - max. € 4.229,18.

 Stuur je kandidatuur met cv en een kopie van je diploma uiterlijk op 
 aangetekend naar het College van burgemeester en schepenen, 

Markt 14, 3545 Halen, geef alles af tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in het 
stadhuis of mail naar personeelsdienst@halen.be. Vermeld zeker je telefoonnummer in 

Onvolledige of te laat toegekomen kandidaturen komen niet in aanmerking.

De functieomschrijvingen zijn te bekomen bij de personeelsdienst en op De functieomschrijvingen zijn te bekomen bij de personeelsdienst en op 

www.halen.be

Lanaken is een groene gemeente met veel ongerepte 
natuur in het centrum van het Euregiogebied. 
De gemeente werkt intensief aan economische 
ontwikkeling, aangenaam wonen en toeristische 
promotie. Het centrum heeft een stedelijk karakter en 
er is een divers cultureel en sportaanbod. De gemeente 
Lanaken telt ongeveer 26.000 inwoners. Onze 280 
medewerkers van gemeente en OCMW zorgen 
dagelijks voor een optimale dienstverlening voor de 
burger. Om ons team leefomgeving te versterken, zijn 
wij momenteel op zoek naar:

 
Interesse in deze job?
• Stuur je sollicitatiebrief met cv en diploma voor 31 december 2020 naar 

College van Burgemeester en Schepenen, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken of 
via mail naar personeelsdienst@lanaken.be.

• Geldige kandidaten worden uitgenodigd voor selectieproeven.
• Meer info?  Mail naar personeelsdienst@lanaken.be of bel 089/730 746. 

1 voltijds medewerker G.A.S.                                          
•  voltijds  • onbepaalde duur  • niveau C1/C3

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van de geldende 
reglementering inzake Gemeentelijke Administratieve Sancties.  Dat houdt in: 
vaststelling van overtredingen op het reglement d.m.v. pv’s, administratieve 
voorbereiding en afhandeling van dossiers m.b.t. het opleggen van GAS-boetes 
en communicatie rond dossiers over GAS-boetes. • Je werkt samen met andere 
gemeentelijke diensten en politiediensten. Toch ben je hoofdzakelijk een eenmans-
dienst. • In functie van de noden van de juridische dienst, kan je ook ingezet worden 
voor de administratieve ondersteuning van andere juridische dossiers. • Je werkt onder 
leiding van het diensthoofd Juridische Zaken, dat ook uitspraak doet over GAS-boetes.

Profiel:  • Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig. 
• Je bent diplomatisch en professioneel in je contacten met burgers en cliënten.                      
• Je bent stressbestendig en in staat om ook op een passende en assertieve manier 
om te gaan met minder vriendelijke communicatie of agressieve situaties. • Je kan 
zelfstandig werken en bent bereid om de nodige opleidingen te volgen. • Je beschikt 
over de nodige administratieve vaardigheden om dossiers op te maken en schriftelijk 
te communiceren. • Je bent flexibel inzetbaar en bereid om ook buiten de klassieke 
kantooruren te werken.

Aanbod: • Een aanstelling met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor 
38 u./week. • Een verloning volgens barema (min. € 1.927 - max. € 3.527 voltijds 
bruto), aangevuld met maaltijdcheques en een gratis hospitalisatieverzekering. • Een 
afwisselende job met veel sociale contacten.

MARCHETTA is een dynamisch en snelgroeiend bouw- en coördinatiebedrijf, dat zich onder het motto 
‘MARCHETTA FAMILIEBOUWERS’ specialiseert in residentiële woningbouw en innovatieve project - 
 ontwikkeling. Hun missie en goede reputatie bestaan erin om een uniek bouwplan, in samenwerking met  
de architect, om te zetten in een hoogkwalitatieve woning. Met maatwerk voor elke klant. De gebouwde 
woningen zijn duurzaam en bijzonder energiezuinig dankzij ‘groene’ technieken en samenwerking met 
bedrijven gespecialiseerd in isolatie en luchtdichtheid. Bovendien gaat MARCHETTA verder met innoveren:  
ze ontwikkelt binnen de groep nieuwe materialen en bouwtechnieken. Zoals recent de Cobot Robbie: die 
zorgt voor fysieke ontlasting en een hoger rendement op de werven. 

37 eigen
werknemersGenk

Om de fenomenale groei verder te ondersteunen, zijn we dringend op zoek naar een gekwalificeerde: 

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

1. Opstellen van offertes i.s.m. de bouwadviseur en architect
2.  Controleren en ingeven van de hoeveelheden volgens plan
3.  Opvolgen van bouwaanvragen
4.  Reserveren/bestellen van bouwmaterialen en onderaannemers/ingenieursbureau
5.  Overdragen van startklaar werfdossier aan de projectleider

BA bouw of 
gelijkwaardig  
door ervaring

Wat heeft MARCHETTA 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 zaterdag tussen 11 en 13 u.

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

Aanwerving exclusief  
begeleid door 

15 mln. www.marchetta.be

Projectvoorbereider woningbouw

Beroeps-
fierheid  

Communica-
tief sterkPunctueel Doelgericht

Referentie
in de sector

Familiale
onderneming

Huizenbouw Excel/Buildsoft

1985

Doorgroei-
mogelijk-
heden

Glijdende
uren én 
thuiswerk

80 woningen/
jaar

Open en 
eerlijk 

Positieve 
mindset

Guidelines

COMMUNICATIE-
AMBTENAAR

Ben jij een enthousiast en dynamisch 
persoon en wil je graag verantwoordelijk zijn 
voor de interne en externe communicatie 
van het gemeente- en OCMW-bestuur van 
Kortessem?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

In de functie van ‘Communicatieambtenaar’ 
sta je in voor de communicatie van het 
bestuur in al haar facetten: nieuwsbrieven, 
website, social media, intranet, … Kortom, 
je kan jouw creativiteit de vrije loop laten! 
Dat je assertief bent en initiatief durft te 
nemen, is een groot pluspunt. Je laat je niet 
uit je lood slaan wanneer een onverwachte 
deadline jouw planning overhoop dreigt te 
halen. 

DIENSTHOOFD 
RUIMTE

Ben jij een enthousiast iemand, een kei 
in leidinggeven en heb je interesse in alle 
aspecten van de dienst Ruimte van lokaal 
bestuur Kortessem?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

In de functie van ‘Diensthoofd Ruimte’ 
leid je de diensten omgeving, mobiliteit & 
platteland, werken & veiligheid en onderhoud 
gebouwen. Je voert projectmatige taken 
uit, staat de dienst bij met jouw technische 
kennis en adviseert het beleid. Je bent in 
staat om een globale visie en strategie voor 
de organisatie te ontwikkelen en wanneer er 
zich een probleem stelt, zoek jij zelfstandig 
naar een oplossing. Als teamplayer moedig je 
de onderlinge samenwerking aan en geef je 
conflicten geen kans.

Lokaal bestuur Kortessem gaat over tot de aanwerving en 
aanleg werfreserve (2 jaar) van:

Heb je interesse voor één van deze functies?
Een uitgebreide functieomschrijving kan u vinden op jobat.be.  
Voor verdere inlichtingen & info kan je terecht op:  www.kortessem.be

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



De sociale huisvestingsmaatschappij Woonveer Klein-Brabant maakt werk van 
betaalbaar wonen in Puurs-Sint-Amands en Bornem. Woonveer beheert ruim 
1.500 huurwoningen, bouwt sociale koopwoningen en biedt sociale leningen aan. 

Voor de versterking van onze dienstverlening is Woonveer Klein-Brabant op zoek 
naar een 

MEDEWERKER KLANTENRELATIES 
(38U/ONBEPAALDE DUUR)
Taken & verantwoordelijkheden
Je staat voornamelijk in voor de verhuur van woningen: 
- Je verzorgt de huuradministratie (contracten, berekening huurprijzen …) 
- Je bereidt de toewijzing van woningen voor
- Je volgt de regelgeving in verband met sociale huur nauwgezet op
- Je fungeert als back-up voor het klantenloket
Je rapporteert aan het hoofd klantenrelaties

Profiel
Voor deze functie zoeken we een Bachelor (bijvoorbeeld in Officemanagement) 
met enige ervaring in een klantendienst of een administratie. Kennis van de 
sociale huurwetgeving is een pluspunt. Je bent klantvriendelijk maar ook kordaat. 
Je hebt oog voor detail. Je kan helder 
communiceren zowel schriftelijk als verbaal.

Heb je interesse voor deze  
afwisselende job?
Op onze website www.woonveer.be vind je 
de volledige profielbeschrijving en details 
over de procedure.

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.

werknemers. Op vier staat de bouw met 209.000, ge-
volgd door vervoer en opslag met 187.000.

Er is ook een verschil tussen het aantal bedrijven en 
hun grootte. “In de industrie gaat het gemiddeld om  
13 werknemers per bedrijf, in de groot- en detailhandel 

cent).

Bij de éénmansbedrijven, dus zonder werknemers, 
blijkt de sector van de vrije beroepen (technische activi-
teiten inbegrepen) het grootst. Vrije beroepen zijn goed 
voor 27 procent van alle éénmansbedrijven. Zij worden 

In elk van ons zit een Ludo. Dat gefrustreerde 
stemmetje dat knaagt aan je werkgeluk. Hoor 
je hem tegenwoordig net iets te vaak? Kijk dan 
eens op jobat.be. Daar vind je vacatures voor 
een job die écht bij je past of tips en inspiratie 
om weer vrolijk te worden van je huidige job.

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

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)

Om aan onze groei te voldoen, zijn we op zoek naar een: 

COMMERCIËLE VERTEGENWOORDIGER/ -STER

Uw missie :
Als commercieel vertegenwoordiger, contacteert u de klanten uit 
uw provincie die een catalogus hebben aangevraagd. U maakt een 
afspraak bij deze geïnteresseerden en op basis van dit gesprek 
ontvangt u een gedetailleerde meetstaat die per werkpost opgesteld 
wordt door onze bevoegde afdeling. Deze gedetailleerde meetstaat 
die de uiteindelijke waarde van de woning bepaalt, zal u minutieus 
uitleggen aan de klanten

Uw profiel : 
Dynamisch en verantwoordelijk, u heeft reeds ervaring 
in de verkoop en/of bouw • U bezit over een eigen wagen  
• Gemotiveerd en moedig, u heeft de ambitie om te slagen • U 
heeft een aangeboren talent om makkelijk contacten te leggen en 
te onderhandelen • U weet hoe u respectvol een verkoopgesprek 
moet voeren

Woningen Compere biedt u : 
Een omvangrijke lijst van klanten uit uw eigen provincie die onze 
catalogus hebben ontvangen en die bouwplannen hebben en over 
een bouwterrein beschikken • Een klantenbestand dat steeds wordt 
vernieuwd en uitgebreid door onze veelvuldige marketingcampagnes 
• Een aantrekkelijk inkomen op zelfstandige basis • Een aangename 
werksfeer in een dynamisch en actief team • De mogelijkheid om van 
thuis uit te werken • Verschillende kijkwoningen over heel België die 
tot uw beschikking staan • Regelmatig worden er opendeurdagen 
georganiseerd waaruit een aanzienlijk aantal prospecten voortvloeit 
• De uitstekende reputatie van kwalitatieve woningen die wij bouwen

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

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

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

De sociale huisvestingsmaatschappij Woonveer Klein-Brabant maakt werk van 
betaalbaar wonen in Puurs-Sint-Amands en Bornem. Woonveer beheert ruim 
1.500 huurwoningen, bouwt sociale koopwoningen en biedt sociale leningen aan. 

Voor de versterking van onze dienstverlening is Woonveer Klein-Brabant op zoek 
naar een 

MEDEWERKER KLANTENRELATIES 
(38U/ONBEPAALDE DUUR)
Taken & verantwoordelijkheden
Je staat voornamelijk in voor de verhuur van woningen: 
- Je verzorgt de huuradministratie (contracten, berekening huurprijzen …) 
- Je bereidt de toewijzing van woningen voor
- Je volgt de regelgeving in verband met sociale huur nauwgezet op
- Je fungeert als back-up voor het klantenloket
Je rapporteert aan het hoofd klantenrelaties

Profiel
Voor deze functie zoeken we een Bachelor (bijvoorbeeld in Officemanagement) 
met enige ervaring in een klantendienst of een administratie. Kennis van de 
sociale huurwetgeving is een pluspunt. Je bent klantvriendelijk maar ook kordaat. 
Je hebt oog voor detail. Je kan helder 
communiceren zowel schriftelijk als verbaal.

Heb je interesse voor deze  
afwisselende job?
Op onze website www.woonveer.be vind je 
de volledige profielbeschrijving en details 
over de procedure.

Hoe solliciteren? 
uiterlijk 24 december 2020
2627 Schelle of via e-mail 
Voor meer info 

Niveau B1-B3 •

Niveau B1-B3 •

1 
Niveau A1a-A3a •

dat gelijkgesteld

werknemers. Op vier staat de bouw met 209.000, ge-
volgd door vervoer en opslag met 187.000.

Er is ook een verschil tussen het aantal bedrijven en 
hun grootte. “In de industrie gaat het gemiddeld om  
13 werknemers per bedrijf, in de groot- en detailhandel 

cent).

Bij de éénmansbedrijven, dus zonder werknemers, 
blijkt de sector van de vrije beroepen (technische activi-
teiten inbegrepen) het grootst. Vrije beroepen zijn goed 
voor 27 procent van alle éénmansbedrijven. Zij worden 
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om weer vrolijk te worden van je huidige job.
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en ik heb al  
een bore-out.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.

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)

BelOrta is een toonaangevende coöperatieve groente- en fruitveiling in België en tevens 
een van de Europese marktleiders in Groenten & Fruit. Met circa 400 personeelsleden en 
ruim 1100 actieve tuinders wordt een omzet gehaald van 490 miljoen euro. Bijna 50% van 
alle Belgische tuinproducten, verhandeld via het veilingwezen, worden via BelOrta verkocht. 
Onze site te Borgloon is momenteel in volle expansie! In het kader van deze groei zijn 
we op zoek naar (m/v):

Logistiek coördinator
Belangrijkste activiteiten: 
•  Organiseren van de correcte stockage en verlading van het product
• Het coördineren van de activiteiten op de werkvloer
• Plannen, coachen en begeleiden medewerkers
•  Opvolgen van de taken van de arbeiders van de productafdeling
•  Actief meedenken over de verbeteringen in het logistieke proces
• Toezien op het naleven van de regels inzake veiligheid
• Ondersteuning en vervanging van de supervisor Logistiek

Functievereisten:
• Master, bachelor of gelijkwaardig door ervaring
•  Organisatorisch sterk met een aangeboren interesse in logistiek
• Motiverend en communicatief
• Hands-on, proactief en stressbestendig
• Goede kennis van Microsoft 365 (Office)
• Kennis van Frans en/of Engels is een plus
•  Affiniteit met de fruitsector is een voordeel,  

maar geen noodzaak.

Kwaliteitskeurder / Fieldmedewerker
Belangrijkste activiteiten: 
•  Het door de telers aangevoerde product (fruit) beoordelen aan 

de hand van kwaliteitsnormen
•  Onderzoeken en oplossen van klachten over de kwaliteit en de sortering
•  Planning en opvolging van fieldwerking
•  Nieuwe rassen fruit in kaart brengen en opvolgen in teelt
•  Eisen export en nieuwe markten implementeren,  

opvolgen en controleren bij telers
•  Clubrassen productie begeleiding

Functievereisten:
•  Bachelor tuinbouw of gelijkwaardig door relevante ervaring
• U heeft affiniteit met de tuinbouwsector
•  U communiceert vlot en assertief, je bent klantgericht en hebt 

zin voor initiatief en bent flexibel
•  U bent een zelfstandige teamplayer
•  Een wisselende werkdruk en een flexibel uurrooster vormen 

voor u geen probleem
•  Je beschikt over een goede kennis van de tweede landstaal
• Administratie heeft voor jou geen geheimen

Ons aanbod: In deze bediendefunctie bieden wij u naast een competitief loon,  ook hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, 
maaltijdcheques en ecocheques. 
Interesse? Stuur uw motivatiebrief met CV naar: christa.vossen@belorta.be

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

Welke sector telt de meeste werknemers?

De industrie telt 543.000 werknemers en de groot- en 
detailhandel 509.000. Dat blijkt uit cijfers voor 2018 die 
het Belgische statistiekbureau Statbel recent bekend 
maakte. Op de derde plaats staat de sector van ad-
ministratie en ondersteunende diensten met 433.000 
werknemers. Op vier staat de bouw met 209.000, ge-
volgd door vervoer en opslag met 187.000.

Er is ook een verschil tussen het aantal bedrijven en 
hun grootte. “In de industrie gaat het gemiddeld om  
13 werknemers per bedrijf, in de groot- en detailhandel 

gemiddeld om 4 per bedrijf”, aldus Wendy Schelfaut 
van Statbel. Bij de ondernemingen die ten minste één 
werknemer tewerkstelden, is de groot- en detailhandel 
met 29 procent het sterkst vertegenwoordigd, gevolgd 
door de bouwsector (16 procent) en de horeca (14 pro-
cent).

Bij de éénmansbedrijven, dus zonder werknemers, 
blijkt de sector van de vrije beroepen (technische activi-
teiten inbegrepen) het grootst. Vrije beroepen zijn goed 
voor 27 procent van alle éénmansbedrijven. Zij worden 

gevolgd door de groot-en detailhandel (19 procent) en 
de bouw (18 procent). (WiVi)

In ons land werken de meeste werknemers in de industrie, op de voet gevolgd 
door de groot- en detailhandel.

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  



Is integrale en kwaliteitsvolle zorg verlenen helemaal jouw ding? 
In een ziekenhuis met een hartelijke en hands-on sfeer? Dan 
verwelkomen wij je met open armen in ons multidisciplinaire team!

Momenteel zoeken wij gemotiveerde collega’s (m/v) om volgende 
afdelingen te versterken:

• Geriatrische diensten
• Oncologie
• Mobiele equipe Geneeskunde & Geriatrie
• Hart- en vaatafdeling

Gezocht:
verpleegkundigen met 
een hart en handen.

Interesse?

Ontdek al onze vacatures op www.werkenbijimelda.be 
en reageer vandaag nog.

Foto’s © Dirk Waem - Belga

Building
successful teams

INTERESSE?
Stuur dan je kandidatuur naar pieter@goelen.be t.a.v. Pieter 
Gaukema. Voor meer informatie kan je ons contacteren op 
014 61 57 87. Discretie wordt verzekerd!
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Goelen & Gaukema HR Partners, gevestigd in Vosselaar en Beringen, is als hr-adviesbureau 
sterk verankerd in de Kempen en Limburg. Sinds 1994 bouwden we met heel wat lokale kmo’s 
en grotere ondernemingen, in zowel de pro� t- en non-pro� t- als openbare sector, een stabiele 
vertrouwensrelatie uit. Wervings- en selectieprojecten, assessment & development centers, hr-
projecten en coaching zijn onze specialisaties. Mee ondernemen met onze klanten, daar staan we 
voor, zowel strategisch als praktisch. Steeds met de focus op kwaliteit: professioneel, grondig en 
geëngageerd. Benieuwd naar meer? Neem alvast een kijkje op www.goelen.be. Om onze groei te 
versterken, verwelkomt ons team van 9 ervaren professionals graag een nieuwe collega: 

Assistent Rekrutering & Assessment
Functie: Je ondersteunt onze consultants bij hun dagelijkse activiteiten. Binnen rekrutering 
ga je, in nauw overleg met de consultants, via gepaste kanalen (database, LinkedIn, online 
media, …) actief op zoek naar de juiste kandidaat. De focus ligt hierbij op directie-, management- 
en bediendenniveau. Daarnaast sta je, samen met je collega, in voor de volledige praktische 
organisatie, administratie en opvolging van onze assessments. Zo bereid je mee de planning voor, 
nodig je kandidaten uit, zorg je ervoor dat het testmateriaal up-to-date blijft en begeleid je de 
kandidaten gedurende de testafnames. Hands-on als je bent, spring je ook bij in diverse andere 
zaken: up-to-date houden van onze website, online media postings, nalezen van rapporten, enz. 
Aan afwisseling en uitdaging dan ook geen gebrek!

Aanbod: Vanuit ons kantoor in Vosselaar werk je voor uiteenlopende bedrijven en organisaties in 
de Kempen en Noord-Limburg. Hierdoor biedt elke dag weer wat nieuws. Teamwork staat bij 
ons voorop. Veelvuldig overleg, ruimte voor eigen input en een no-nonsense, hands-on aanpak 
typeren onze manier van werken. Een sterk samenhorigheidsgevoel, ervaren professionals en een 
mature werkomgeving vormen dan weer de basis van onze cultuur en ons succes. We streven naar 
een goede work-lifebalans in een � levrije omgeving, zowel voltijds als deeltijds is bespreekbaar. 
Voor de continuïteit van onze activiteiten is werken op woensdag (voormiddag) wel aangewezen.

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.


