
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  

VIER MOOIE GEVOLGEN VAN WERKEN TIJDENS CORONA

2020 was een bijzonder, hectisch en voor sommigen ook wel traumatisch jaar. Maar 
ondanks de vele ongemakken zijn er - ook voor je werk - enkele pluspunten geweest 
aan die nieuwe manier van (thuis)werken. 

We halen de input uit recente interviews en (uiter-
aard virtuele) rondetafelgesprekken. Waar we deze 
minder voor de hand liggende pluspunten en troe-
ven van werken tijdens corona konden optekenen.

1. MEER KANSEN VOOR INTROVERTE 
MEDEWERKERS
Onze communicatie verschuift grotendeels naar di-
gitale kanalen zoals webmeetings. Sommigen vin-
den dat net goed. Vroeger vonden communicatieve, 
extraverte profielen zich misschien comfortabeler 
met de vele face-to-face meetings. Daar komt nu 
meer evenwicht in, zo stelde Eric Lauwers, CEO van 
landbouwgroep Arvesta, onlangs in een interview-
meeting met eigen medewerkers. “Het wordt nu ge-
makkelijker voor iemand die wat introverter en gere-
serveerder is om een plaats te vinden in een bedrijf”, 
oppert Lauwers. “Als je vandaag tijdens zo’n web-
meeting iets zegt, wordt er sowieso naar je geluis-
terd. Ik zie nu al mensen in calls naar boven komen 
met wie ik nog nooit een fysieke meeting heb gehad. 
En van wie ik nu al weet: dit is een topaanwerving.” 

2. JE WEET PERFECT OF DIE JOB IETS 
VOOR JOU IS
In dit tijdperk van COVID-19 baten velen hun eigen 

kantoor uit. Dat herleidt ons meteen naar de es-
sentie van de job. “Haast geen verplaatsingen 
meer naar kantoor, hoe hip, modern en modieus 
dat ook mag zijn. En momenteel eigenlijk ook 
geen zakenreizen en chique hotels meer”, zo 
vatte Céline Flores Willers, CEO van het Duitse 
The People Branding Company het samen tijdens 
een virtuele rondetafel. “Als je ooit voor al die 
randvoorwaarden hebt gekozen, dan is dat nu 
knap lastig voor je. Vandaag kan je namelijk de 
ultieme test doen bij jezelf: is deze job wel leuk? 
Is het nog iets voor mij als al die voordelen weg-
vallen?”

3. JE WERKGEVER WORDT
MENSELIJKER
Doordat we met zo velen thuis zijn gaan werken, 
vervaagt de grens tussen werk en privé. “Hierdoor 
heb je zelf meer vat op je tijdsindeling. En terwijl 
je privé-omgeving professioneler werd, verandert 
de werkgever. Organisaties zijn dit jaar een stuk 
menselijker geworden”, vindt Jeetu Patel, senior 
vice president security & applicaties bij IT-bedrijf 
Cisco. “Sinds de lockdown heb ik bijvoorbeeld 
met mijn dochtertje de afspraak dat zij altijd mag 
binnenkomen in mijn thuiskantoor, ook tijdens 

business meetings. Niemand doet daar moeilijk 
over, integendeel zelfs.”

4. TECHNOLOGIE WORDT
GEAVANCEERDER
Wereldwijd zijn er ongeveer drie miljard thuis-
werkers aan de slag via toepassingen als web-
meeting, benadrukt Jeetu Patel. “Al die mensen 
hebben eigenlijk dezelfde middelen ter beschik-
king, waar ze zich ook bevinden, en met welke 
achtergrond ook. Mijn moeder van 82 is inzake 
webmeetings intussen ook al een power user ge-
worden.”
Of het nu toepassingen zijn van Microsoft, Google, 
Zoom of Cisco, de technologie om met elkaar te 
communiceren en te vergaderen wordt steeds 
slimmer en beter. “Denk aan onderschriften en 
realtime vertaling. En de technologie herkent ook 
de gebaren van de deelnemers, zoals wuiven”, 
illustreert Patel, die tot slot nog een eerder prak-
tisch voordeel aanhaalt van virtuele meetings. 
“Zo vind ik het altijd handig dat bij al die hoofd-
jes ook de naam van je gesprekspersoon staat. 
Ikzelf ben namelijk een ramp in het onthouden 
van namen.”

William Visterin

Hoe COVID-19 ook kansen geeft 

“Vandaag kan je
de ultieme test doen

bij jezelf:
vind ik mijn job nog

wel leuk als al die
randvoordelen zoals

kantoor en zakenreizen 
wegvallen?”
Céline Flores Willers,   

CEO van het Duitse
The People Branding Company
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Projectcoördinator Bouw
Ondernemende en pragmatische leider met authentieke stijl

Bedrijfsinfo: Messiaen NV is een gespecialiseerd bouwbedrijf 
dat zich onderscheidt van klassieke aannemers door een unieke 
aanpak en een aanbod op maat. Als fl exibele en servicegerichte 
fi rma kunnen alle betrokken partijen in een B2B-relatie een excel-
lente ondersteuning verwachten in het vinden van een passende 
oplossing voor (ver)bouwvraagstukken: zuivere bouwactiviteiten, 
bouwtechnisch onderhoud, metaalconstructies, nutsvoorzienin-
gen, logistieke ondersteuning, etc. Via een geïntegreerd project-
management ontzorgt Messiaen klanten op een professionele 
en toegewijde manier en wij zoeken daarom een gedreven (m/v)

Functie: • Je coördineert projecten van A tot Z. Je neemt alle bouw-
disciplines in scope wanneer je diverse en gevarieerde opdrach-
ten op klantenmaat naar successen leidt. Zowel calculatie, werk-
voorbereiding, uitvoering als nazorg neem je met toewijding en 
oog voor perfectie op. Elk project kan rekenen op een uitstekende 
interne en externe coördinatie. Je bent het eerste aanspreekpunt 
en bouwt aan constructieve partnerships, zowel met klanten, 
onderaannemers, leveranciers als collega’s. Lopende werven laten 
je niet los. Je houdt de vinger aan de pols, pikt ad rem in en stuurt
proactief bij waar nodig. Als potentieel toekomstig lid van het 
managementteam zet je mee de richting uit voor verdere groei.

Profi el: • Je hebt een bouwkundig diploma op zak en enkele 
jaren relevante (project)ervaring. Technisch inzicht combineer je 
met een praktische doenersfocus. Coördineren met een nauw-
gezet oog voor details, maar ook met zicht op het grote geheel en 

rekening houdend met budget en timing, is jou op het lijf ge-
schreven. Als zelfstarter kan je ook anderen op sleeptouw nemen
of corrigeren waar nodig. Je neemt beslissingen en initieert prag-
matische acties. Als ambassadeur van de organisatie ben je ge-
kend in de markt als een degelijk en betrouwbaar aanspreekpunt.

Aanbod: • Een familiale en fi nancieel vermogende onderneming 
met een gezonde fi losofi e en uitstekende ervaring. Een omge-
ving waar waarden en persoonlijke aanpak verweven zijn met 
een professionele doenersmentaliteit. Je kan je schouders zetten 
onder gevarieerde en diverse projecten.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer Lies Allegaert op +32 9 243 
53 26.
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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.

Er
ke

nn
in

gs
nu

m
m

er
 w

er
vin

g 
en

 se
le

ct
ie

 V
G 

20
6/

B-
BH

G 
B-

AA
04

.0
08

 W
.R

S.
98

 • 
lid

 va
n 

Fe
de

rg
on

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.



Jouw loopbaan bij KU Leuven
Ontdek onze vacatures in deze krant en stel je kandidaat 
op kuleuvencareers.be

Waarom we jou een carrière 
bij KU Leuven toewensen
Omdat je een carrière wilt met maatschappelijke relevantie. Omdat je wilt 
bijdragen tot onderwijs en onderzoek op topniveau. Omdat je een plek zoekt 
om met een open blik je grenzen te verleggen.

Daarom wensen we jou voor 2021 een fonkelnieuwe carrière toe.

En daar hoef je heus geen academicus voor te zijn: onze internationale 
omgeving is dé plek waar professionals, experts en managers, pas 
afgestudeerd of met een pak ervaring, het beste uit zichzelf halen.

KU Leuven. Inspiring the outstanding.



GA VOOR EEN  
CARRIÈRE  
MET IMPACT

Communicatie en PR

Fondsenwerver Biomedische Wetenschappen 
Een sterke gemeenschap van schenkers en alumni helpt  

KU Leuven om haar maatschappelijke opdracht waar te 

maken. Samen openen wij de toekomst.

Medewerker Communicatie 
Communicatiemedewerker aan de KU Leuven Faculteit 

Letteren: een veelzijdige, uitdagende job met een mooie 

toekomst aan de meest innovatieve universiteit van Europa.

Evenementenorganisator Corporate Evenementen 
Enthousiaste collega gezocht met ervaring in 

evenementenorganisatie.

HR en Legal

Jurist Vlaamse en Federale Overheidsfinanciering 
KU Leuven Research & Development (LRD) slaat een brug 

tussen wetenschap en bedrijfswereld. Lijkt het je wat om 

wetenschappelijke samenwerkingen met partners uit te 

werken in correcte contracten?

Medewerker HR-ondersteuning 
Je maakt deel uit van het HR-team van de faculteit 

Economie en Bedrijfswetenschappen. In deze functie ben 

je verantwoordelijk voor heel wat ondersteunende taken, 

de opvolging en verwerking van personeelsdossiers en 

de toewijzing van onderwijsopdrachten aan de docenten. 

Nauwkeurigheid, sterke organisatorische en communicatieve 

vaardigheden zijn belangrijk voor deze functie.

Onderzoek

Research Data Management (KU Leuven 
Bibliotheken) 
Heb jij een hart voor de ondersteuning van onderzoek en  

wil je betrokken zijn bij het hot item van dit moment?  

Versterk ons team!

Laboratoriumtechnologen  
(Moleculaire Neurobiologie) 
Ben je geboeid door het brein en wil je graag bijdragen  

aan het onderzoek naar de werking van de hersenen?  

De onderzoeksgroep Moleculaire Neurobiologie is op zoek 

naar 3 enthousiaste laboratoriumtechnologen.

Techniek en Engineering

Technisch Medewerker Mechanische Werkplaats 
Ben jij de polyvalente technieker naar wie wij op zoek zijn? 

Kom meewerken aan een vlot draaiende werkplaats in een 

creatieve onderzoeksomgeving. 

Teamleider Werkplaats Elektrotechnieken 
Met je talent als peoplemanager leid je een team van een 

15-tal medewerkers.

CAD-Tekenaar/Databeheerder voor Technische 
Installaties 
Als teamlid van het CAD-tekenbureau update je technische 

as-is-plannen na renovaties en verbouwingen. Je houdt ook 

de gegevens van de installaties up-to-date.

Je hoeft geen academicus te zijn om bij KU Leuven aan de slag  
te gaan. Meewerken aan onderwijs en onderzoek op topniveau? 
Dat kun je op verschillende manieren en verschillende plekken  
– en vanuit heel wat verschillende functies.

Bekijk alle vacatures op kuleuvencareers.be



KU Leuven. Inspiring the outstanding.

Bachelor in de Bouw/Toegepaste Architectuur 
Je leidt projecten van aanvang tot realisatie, zoals gevel- 

en dakrenovaties en werken om het energieverbruik te 

verminderen. Ook als (ingenieur-) architect kan je bij ons 

aan de slag in boeiende bouwprojecten.

Management

Administratief Directeur Faculteit 
Ingenieurswetenschappen 
Met je talent als leidinggevende zet je als 

administratief directeur het beleid van onze Faculteit 

Ingenieurswetenschappen om in concrete acties.

ICT

IT-pro� elen in Biomedische Wetenschappen 
Aangetrokken door een IT-job binnen een biomedische 

context? Wij zoeken een full stack developer en een 

helpdeskmedewerker.

Software Architect Research Data Management 
Op zoek naar een job op de brug tussen IT en onderzoek?

ICTS zoekt enthousiaste IT-collega's 
Wil je je eerste professionele stap zetten of breng je al een 

mooi gevulde rugzak met professionele ervaring mee? 

ICTS verwelkomt enthousiaste medewerkers van alle 

ervaringsniveaus in een omgeving met ondersteuning en 

ruimte om continu te kunnen bijleren.

Systeemingenieur Hard- en Software Deployment, 
Monitoring en Management 
Ben je gepassioneerd door hard- en software deployment, 

monitoring en management? Duik dan in onze Windows-

omgeving.

Medewerker Software Deployment en Management 
We zoeken een gedreven bachelor IT met expertise in 

of belangstelling voor client IT-beheer.

ICTS zoekt Linux Systeembeheerders 
Droom je ervan om je IT-competenties toe te passen binnen 

een uitdagende Open Source omgeving?

ICTS zoekt Windows Systeembeheerders 
Wil je je Windows-serverkennis toepassen in een uitdagende 

enterprise-omgeving met honderden servers en tienduizenden 

gebruikers?

Software Architect voor Leeromgeving 
Een zeer hoge bedrijfszekerheid en een blijvend wendbare 

architectuur zijn technisch enkele van de voornaamste 

uitdagingen voor ons leerplatform Toledo. Lijken deze 

uitdagingen wat je zoekt in je job?

SAP Software Developer 
Ben je een developer en wil je helemaal mee zijn met de 

nieuwste SAP releases en technologieën? Kom ons team 

van ruim 90 SAP professionals versterken.

 S O L L I C I T E R E N ?  Pas afgestudeerd of al een pak ervaring?  
  Stel je kandidaat op kuleuvencareers.be

MAAK EEN 
FONKELENDE 
START IN 2021
Filip – Metaalbewerker 
Lees zijn verhaal op kuleuvencareers.be/filip 



Dat bewijst Rudi De Vos die drie maanden geleden op 57-jarige leeftijd aan 
boord kwam van De Lijn, als technicus tram in de stelplaats aan de Noorder-
laan in Antwerpen.
“Tweeënhalf jaar geleden solliciteerde ik ook al eens bij De Lijn. Ik had dertig 
jaar als automechanieker in een garage gewerkt, maar doordat de zaakvoer-
der met pensioen ging, moest ik op zoek naar een andere job. Uiteindelijk 
diende zich nog een andere opportuniteit aan vlak bij huis en koos ik daar-
voor. Dat ging goed, maar de coronacrisis strooide roet in het eten. De boeken 
gingen dicht. Daarom besloot ik opnieuw mijn kans te wagen bij De Lijn omdat 
die job door zijn diversiteit me ook wel aansprak. Ik ben  heel blij dat ze mij 
die kans geven.”

VEILIGHEID PRIORITAIR
“Ik heb wel een jarenlange ervaring als mechanieker, maar ook voor mij is het 
een heel nieuwe uitdaging, want sleutelen aan trams is iets helemaal anders. 
Maar ik word hier heel goed begeleid. Als ik iets niet goed weet of twijfel, kan 
ik altijd bij iemand terecht om het te vragen, zowel bij de oudere als jonge 
collega's. Het is nooit te veel. Er heerst een toffe werksfeer”, getuigt De Vos.
“Liever een keer meer testen of een keer meer vragen, dan te snel werken”, 
pikt vervangend brigadier Nigel Nobels erop in. “Tenslotte zijn we bezig met 
personenvervoer en is de veiligheid prioritair. Het is een vak dat je niet op 
school kan leren. Enerzijds is er de grote verscheidenheid aan voertuigen, 
anderzijds is de aandrijving elektrisch en helemaal anders dan bij een auto. 
Het opleidingstraject is dan ook niet strikt afgelijnd. Als we zien dat hij/zij een 
bepaald aspect helemaal onder de knie heeft, kunnen we een volgende stap 
zetten om weer iets nieuws aan te leren: monteren, demonteren, reviseren, 
smeren, nieuwe wielen steken,... er is een ruim takenpakket. Om op te leren, 
lopen starters eerst ook altijd een tijd mee met een ervaren collega”, verdui-
delijkt hij.
“Zo proberen we te streven naar een team met zowel schoolverlaters als col-
lega's met jaren ervaring die mekaar aanvullen. Zo hebben we momenteel 
twee vacatures openstaan. Jong/oud, man/vrouw, iedereen is welkom.” 
De Lijn is trouwens voor verschillende locaties en binnen verschillende disci-
plines (tram, bus, bovenleiding, …) op zoek naar nieuwe toffe collega’s.

“

Rudi De Vos (rechts) was 57 toen hij bij De Lijn aan de slag ging. Hij wordt o.a. door vervangend 
brigadier Nigel Nobels opgeleid tot technicus tram, een beroep dat je stukje bij beetje leert.

De Lijn zoekt techniekers
Solliciteer nu op delijn.be/jobs

Sleutel mee aan
een groene toekomst

AANGEBODEN DOOR DE LIJN

Rudi De Vos (57) werkt sinds 
kort bij De Lijn als technicus tram

De job van technicus tram is, alleen al vanwege de grote 
verscheidenheid aan types van voertuigen, heel specifiek. 
Er gaat dan ook een lang leerproces mee gepaard. 
Stelselmatig moet je die kennis opbouwen. Maar ook op 
latere leeftijd hoef je er niet voor terug te deinzen om deze 
uitdaging aan te gaan.



JOIN 
OUR TEAM!!

Zin om deel uit te maken van een jong en 
dynamisch team in het nieuwste woonconcept in Lier?

Dan staan wij helemaal voor je klaar 
om jou te verwelkomen!

Bij YGO Interieur & Accessoires zijn we op zoek naar:

Check onze vacatures op 
ygo.be/vacatures!

richt je gsm 
camera op mij!

YGO Interieur & Accessoires
Antwerpsesteenweg 467 - Lier 
T 03 432 03 00 | www.ygo.be

Digital Marketeer
Boekhouder

Shopmedewerker
Magazijnier

De Regie der Gebouwen werft aan:

Projectleiders HVAC voor 
Antwerpen of Brussel

Nog vragen?
Voor vragen over de inhoud van de functie en de arbeidsvoorwaarden 
kan je terecht op personeelsdienst@tremelo.be. Voor vragen over de 
selectie procedure mail je naar poolstok.staffing@sdworx.com.

Functie
Als deskundige milieu kom je terecht in 
een functie met een brede waaier aan 
taken. Je zal voornamelijk het milieuluik 
van omgevingsaanvragen actief 
behandelen. Adviseren en informeren 
van burgers en bedrijven staat daarbij 
centraal, maar je gaat ook nu en dan het 
terrein op om ter plaatse onderzoeken 
uit te voeren. Je rapporteert aan en 
werkt nauw samen met het diensthoofd 
omgeving.

Taken
- Je behandelt aanvragen over de 

vergunbaarheid en de voorwaarden 
voor de exploitatie van hinderlijke 
inrichtingen.

- Je werkt mee het milieu- en 
duurzaamheidsbeleid uit van het 
lokaal bestuur.

- Je volgt klachten en meldingen 
op inzake milieu, en voert het 
klimaatactieplan mee uit.

- Je voert deskundig milieutechnisch 
onderzoek uit.

- Je bent bereid om de nodige 
opleidingen en vormingen te volgen 
om je kennis verder uit te diepen.

Profiel
Je beschikt minimum over een 
bachelordiploma en hebt een brede 
belangstelling voor milieugerelateerde 
materies. Je hebt een goede kennis van 
informaticatoepassingen. 

Aanbod
Je krijgt een voltijds contract van 
onbepaalde duur (functie komt ook 
in aanmerking voor een deeltijdse 
aanwerving van 80%) en ontvangt een 
loon volgens de vaste loonschalen 
B1-B3 (tussen 2.509 euro/maand en 
4229 euro/maand – voor een indicatieve 
loonsimulatie kan je terecht op 
personeelsdienst@tremelo.be). Er wordt 
maximaal 10 jaar anciënniteit uit de 
privésector meegenomen. Er wordt een 
wervingsreserve aangelegd van 2 jaar 
(+ 2 jaar verlengbaar). Je komt terecht 
in een dynamische organisatie waar ook 
doorgroeimogelijkheden zijn.

Solliciteren?
Stuur je kandidatuur ten laatste 
op zondag 24 januari 2021 naar 
poolstok.staffing@sdworx.com. 
De schriftelijke proef vindt plaats in de 
tweede of derde week van februari 2021.

Deskundige milieu (B1-B3)
Lokaal bestuur Tremelo

Zin om mee te bouwen aan een efficiënte en moderne organisatie waar een 
toegankelijke dienstverlening op maat van de inwoners centraal staat? Lees dan 
snel verder en wie weet kom jij in ons team van geëngageerde medewerkers terecht. 

  
Tweeduizend euro voor eerste job 
De gemiddelde loonverwachting voor de eerste job ligt op 
2.022 euro netto voor afgestudeerde masters. Dat blijkt 
uit een rondvraag van Vlerick Business School.

Het onderzoek bij millennials vertoont 
hoge arbeidsmarktverwachtingen. Ze 
willen een aangename werkomge-
ving met interessante kansen om je 
verder professioneel te ontwikkelen. 
Goede communicatie met collega’s, 
een sociale sfeer en opleidingsmoge-
lijkheden staan bovenaan de lijst.
Ruim zeshonderd afstuderende jon-
geren namen deel aan de bevraging, 
die dus ook naar het startloon peil-
de. De gemiddelde loonverwachting 
bij de start van de eerste job ligt op 
2.022 euro netto voor masters en 
2.363 euro netto voor advanced
masters (die een zogenaamde
MaNaMa-opleiding startten). De ver-
wachting na vijf jaar werken stijgt 
naar respectievelijk 2.937 euro en 
4.226 euro netto.
Op het moment van de bevraging 
hadden de meesten een positief
gevoel over hun financiële toekomst 

en het aantal beschikbare jobs. Maar 
een bijkomende bevraging van Vlerick
toont aan dat dat optimisme een
serieuze knauw kreeg. Nog slechts 
30 procent van de respondenten ziet 
de economische situatie post-corona 
rooskleurig in. Pre-corona was dat 
nog 54 procent.  (WiVi)

Op zoek naar job-
advertenties? Die vind 
je zowel in dit weekend-
katern als elke werk-
dag – verspreid – in je 
krant. En natuurlijk ook 
altijd op Jobat.be 

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

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

De snelste weg 
naar een job in  
de publieke of 

non-profit sector.

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).

Nog vragen?
Voor vragen over de inhoud van de functie en de arbeidsvoorwaarden 
kan je terecht op personeelsdienst@tremelo.be. Voor vragen over de 
selectie procedure mail je naar poolstok.staffing@sdworx.com.

Functie
Als deskundige milieu kom je terecht in 
een functie met een brede waaier aan 
taken. Je zal voornamelijk het milieuluik 
van omgevingsaanvragen actief 
behandelen. Adviseren en informeren 
van burgers en bedrijven staat daarbij 
centraal, maar je gaat ook nu en dan het 
terrein op om ter plaatse onderzoeken 
uit te voeren. Je rapporteert aan en 
werkt nauw samen met het diensthoofd 
omgeving.

Taken
- Je behandelt aanvragen over de 

vergunbaarheid en de voorwaarden 
voor de exploitatie van hinderlijke 
inrichtingen.

- Je werkt mee het milieu- en 
duurzaamheidsbeleid uit van het 
lokaal bestuur.

- Je volgt klachten en meldingen 
op inzake milieu, en voert het 
klimaatactieplan mee uit.

- Je voert deskundig milieutechnisch 
onderzoek uit.

- Je bent bereid om de nodige 
opleidingen en vormingen te volgen 
om je kennis verder uit te diepen.

Profiel
Je beschikt minimum over een 
bachelordiploma en hebt een brede 
belangstelling voor milieugerelateerde 
materies. Je hebt een goede kennis van 
informaticatoepassingen. 

Aanbod
Je krijgt een voltijds contract van 
onbepaalde duur (functie komt ook 
in aanmerking voor een deeltijdse 
aanwerving van 80%) en ontvangt een 
loon volgens de vaste loonschalen 
B1-B3 (tussen 2.509 euro/maand en 
4229 euro/maand – voor een indicatieve 
loonsimulatie kan je terecht op 
personeelsdienst@tremelo.be). Er wordt 
maximaal 10 jaar anciënniteit uit de 
privésector meegenomen. Er wordt een 
wervingsreserve aangelegd van 2 jaar 
(+ 2 jaar verlengbaar). Je komt terecht 
in een dynamische organisatie waar ook 
doorgroeimogelijkheden zijn.

Solliciteren?
Stuur je kandidatuur ten laatste 
op zondag 24 januari 2021 naar 
poolstok.staffing@sdworx.com. 
De schriftelijke proef vindt plaats in de 
tweede of derde week van februari 2021.

Deskundige milieu (B1-B3)
Lokaal bestuur Tremelo

Zin om mee te bouwen aan een efficiënte en moderne organisatie waar een 
toegankelijke dienstverlening op maat van de inwoners centraal staat? Lees dan 
snel verder en wie weet kom jij in ons team van geëngageerde medewerkers terecht. 



Voor het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in Kortrijk is het
provinciebestuur van West-Vlaanderen is op zoek naar m/v

ADJUNCT-DIRECTEUR 
Het PTI bestaat uit 2 campussen (Techniek & Design, Wetenschap & 
Groen) en dekt een groot onderwijsaanbod af (ASO, TSO, BSO en  
duaal leren). 

Als adjunct-directeur ondersteun je de directeur in het beheer en de 
coördinatie van de school. Je staat in voor het dagelijks management 
van één van beide campussen. Je geeft mee vorm aan de inrichting, de 
uitvoering en de evaluatie van het onderwijs in afstemming met diverse 
betrokkenen, gelinkt aan het pedagogisch project van de school.

Profiel
• Je beschikt minstens over een educatieve bachelor of een bachelor met 

bewijs van pedagogische bekwaamheid.
• 3 jaar relevante beroepservaring.
• Grondige kennis van de schoolwetgeving en sociale wetgeving.
• Grondige pedagogisch-didactische vakkennis.
• Inzicht in beroepsoriëntering en kennis van de bedrijfswereld in  

de regio.

Aanbod
• De functie van adjunct-directeur is onmiddellijk vacant. Je vormt 

samen met de uittredende en de toekomstige directeur het 
directieteam van de school.

• Je komt terecht in een dynamische omgeving met ruimte voor 
innovatie.

• Verloning in loonschaal 301, 413 of 540 afhankelijk van het behaalde 
diploma en/of bekwaamheidsbewijs.

• Aantrekkelijke extralegale voorwaarden.

Interesse? Surf naar www.west-vlaanderen.be/vacatures voor de aanwervingsvoorwaarden en extra 
informatie omtrent de selectieprocedure. Solliciteren kan tot en met maandag 4 januari 2021.  
De Provincie West-Vlaanderen draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel.

De ZorgGroep Lommel zoekt een algemeen directeur
(statutair – voltijds – A5a/A5b – wervingsreserve)

De ZorgGroep Lommel staat met haar 2 woonzorgcentra, dagverzorgingscen-
trum, dienstencentrum, opleidingscentrum en assistentiewoningen in voor 
een optimale maatschappelijke dienstverlening voor iedereen die daar nood 
aan heeft. Niet minder dan 300 medewerkers scharen zich achter onze waar-
den professionaliteit, respect, positiviteit, samenwerking en openheid.

Zin in een uitdaging? Is zorgen voor mensen je passie en wil je deel     
uitmaken van een hechte zorgfamilie? Lees dan snel verder!

Profiel
- Masterdiploma (of gelijkwaardig). 
- Minstens 5 jaar relevante ervaring in een welzijnsorganisatie waarvan 3 jaar 

in een leidinggevende functie. 

Ons aanbod
- Een boeiende job in een dynamische omgeving.
- Relevante beroepservaring uit de privésector wordt voor een maximum 

van tien jaar in aanmerking genomen. Anciënniteit bij de overheid wordt 
volledig overgenomen.

- Naast een goede verloning bieden wij tal van extra voordelen zoals 
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques (€ 8,00), fietsvergoeding, 
gratis openbaar vervoer, diversiteit en gelijke kansenbeleid, 
gezondheidsbevorderende programma’s (griepvaccin, Lommelfit, enz.), 
permanente vorming en opleiding … 

Interesse?
We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 8 januari 2021, via mail naar  
public@ascento.be. 
Een volledige kandidatuur bevat: een kopie van je diploma, je cv en een 
bewijs van goed zedelijk gedrag.

Voor meer info kan je terecht bij Liva Kuipers  
(liva.kuipers@ascento.be of 011 30 14 70) en op de website 
www.zorggroeplommel.be. 

Teambuilding van de toekomst is online én offline
Ook organisatoren van teambuildings hebben flink te lijden onder de coronapandemie.
Maar ze vonden een nieuwe adem met een digitaal aanbod. “Online teambuilding zal zeker ook een succes blijven.”

“Tijdens de eerste lockdown 
hebben we enorm afgezien. Zo-
dra de veiligheidsmaatregelen 
versoepelden, was er een korte 
opflakkering. Maar eind septem-
ber kampten we toch met een 
omzetdaling van 90 procent”, 
vertelt Cobus Van Gheluwe van 
Funkey, dat zich met twee vas-
te medewerkers en een aan-
tal freelancers specialiseert in 
teambuilding-activiteiten. “Sinds 
oktober neemt de vraag naar on-
line teambuilding gelukkig fors 
toe. Zo kunnen we toch het jaar 
in schoonheid afsluiten.”

VIRTUELE WORKSHOP
Zijn bedrijf werkte, naast een 
aanbod van meer dan 300 fy-
sieke activiteiten, ondertussen 
al zowat 25 online activiteiten 

uit. “Dit gaat van een virtuele 
chocolade workshop, naar een 
gepersonaliseerde online quiz of 

een remote escape game.” 
De pluspunten van dergelijke 
online teambuilding is uiteraard 

dat het Covid-proof is. Boven-
dien overstijgt het de geogra-
fische afstand. “Collega’s kun-
nen deelnemen van overal. Het 
is flexibeler, goedkoper en ook 
eenvoudiger te organiseren. Zo 
hoef je bijvoorbeeld geen locatie 
te huren.”
Volgens Van Gheluwe is de toe-
komst van teambuilding hybride: 
fysiek, online of een combinatie 
van beide. “Online teambuilding 
zal zeker ook een succes blijven. 
Daarnaast komen er nog hybride 
concepten bij, die zowel een fy-
sieke als online component zul-
len hebben. En sowieso blijven 
mensen nood hebben aan team-
building in real-life met fysiek 
contact.” Al is het voor dat laat-
ste dus nog even wachten.
 William VisterinSamen met je collega’s kan je bijvoorbeeld deelnemen aan een virtuele chocolade workshop.

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  

VIRTUELE WORKSHOP
Zijn bedrijf werkte, naast een 
aanbod van meer dan 300 fy-
sieke activiteiten, ondertussen 
al zowat 25 online activiteiten 

mensen nood hebben aan team-
building in real-life met fysiek 
contact.” Al is het voor dat laat-
ste dus nog even wachten.

William VisterinSamen met je collega’s kan je bijvoorbeeld deelnemen aan een virtuele chocolade workshop.

Bij het Wit-Gele Kruis bied je kwalitatieve 
zorg aan bij mensen thuis. Daarbij reken je 
op je skills, je creativiteit én op collega’s die 
je elke dag ondersteunen. Kies voor onze 
aanpak en vul die in met je eigen stijl.

WIJ ZOEKEN VERPLEEGKUNDIGEN 
& ZORGKUNDIGEN (werfreserve)

Ben je gegradueerd of bachelor in de 
verpleegkunde of zorgkundige? Beschik 
je over een rijbewijs B en draag je onze 
patiënten een warm hart toe? Dan bieden 
we jou niet alleen veel opleidingskansen, 
doorgroeimogelijkheden en een competitief 
loon, maar vooral een job met een gezonde 
work-life balance.

Klaar voor jouw ronde? 
Check onze vacatures en solliciteer 
op jouwstijl.be

Paola, artieste, 
jongleert met al haar 

zorgvaardigheden.

Deze foto dateert van voor de coronacrisis.

Onze aanpak. 
Jouw stijl.



VACATURES DIENST JEUGD
IN VOLTIJDS CONTRACTUEEL VERBAND
Stad Genk gaat voor een duurzame toekomst. Met een focus op kinderen 
en jongeren draagt de Jeugddienst bij aan de uitvoering van het stedelijk 
meerjarenplan. Vanuit een nauwe betrokkenheid van onze doelgroep ontwikkelen 
we een beleid dat inspeelt op de noden en behoeften van kinderen en jongeren. 
Samen met kinderen en jongeren staan we in voor een uniek belevings- en 
vrijetijdsaanbod voor alle Genkse kinderen en jongeren waarbij we inzetten op de 
ontwikkeling van hun talenten. 
De dienst Jeugd wordt versterkt met 5 medewerkers. Concreet zoeken we 2 
consulenten jongerencultuur en 3 consulenten jeugd.

CONSULENT 
JONGERENCULTUUR
(graad Bv)
Als consulent jongerencultuur weet jij 
wat er leeft bij tieners en jongeren en 
hoe je hierop kan inspelen. Je bent een 
organisatietalent en kan als geen ander 
communiceren en de juiste strategie 
uitzetten om de doelgroep te bereiken. 

CONSULENT 
JEUGD
(graad Bv)
Als consulent jeugd werk je mee aan 
de uitbouw van een breed jeugdbeleid. 
Je wilt alle Genkse jongeren optimale 
ontwikkelings- en ontplooiingskansen 
bieden. Je bouwt expertise op in het 
domein jeugdwelzijn, jeugdruimte of 
vrijetijdsbeleving. Betrokkenheid en 
inspraak van kinderen en jongeren 
vormen hierbij de rode draad.

WAT MAG JE VERWACHTEN? 
Wij bieden maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld, eindejaars-
toelage, extralegaal pensioen, interessante vakantieregeling, fl exibele arbeids-
tijden en een brutomaandloon voor een voltijdse tewerkstelling (afhankelijk van 
relevante ervaring en anciënniteit):
Relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige wordt geldelijk gevaloriseerd 
tot een maximum van 15 jaar.

Voor deze functies worden er wervingsreserves aangelegd in contractueel verband.
-   Expert Talentontwikkeling: tussen 3.170,07 euro en 5.252,02 euro;
-   Vacatures Jeugd: tussen 2.536,05 euro en 4.229,18 euro.

INTERESSE?
Solliciteer ten laatste op 10 januari 2021 (voorwaarden kandidatuurstelling: zie 
website www.genk.be/vacatures).

EXPERT TALENTONTWIKKELING
(graad Av) IN VOLTIJDS CONTRACTUEEL VERBAND
Genk staat voor een veelheid aan maatschappelijke uitdagingen. Willen we 
zoveel mogelijk kansen geven aan onze jongeren dan moeten we inzetten op 
talentontwikkeling.
Het zoeken naar methodieken en structuren die het verschil maken en echte impact 
genereren is een grote uitdaging. Nadenken over mechanismen en drempels die 
belemmerend werken eveneens.
Dit alles vraagt inzicht en deskundigheid om krachten te bundelen in een 
stadsbrede aanpak en samenwerking met partners.

WIL JIJ ALS GEMOTIVEERDE EXPERT 
TALENTONTWIKKELING MEE AAN 

HET STUUR ZITTEN?

STAD & OCMW 
GENK

De ZorgGroep Lommel zoekt een algemeen directeur
(statutair – voltijds – A5a/A5b – wervingsreserve)

De ZorgGroep Lommel staat met haar 2 woonzorgcentra, dagverzorgingscen-
trum, dienstencentrum, opleidingscentrum en assistentiewoningen in voor 
een optimale maatschappelijke dienstverlening voor iedereen die daar nood 
aan heeft. Niet minder dan 300 medewerkers scharen zich achter onze waar-
den professionaliteit, respect, positiviteit, samenwerking en openheid.

Zin in een uitdaging? Is zorgen voor mensen je passie en wil je deel     
uitmaken van een hechte zorgfamilie? Lees dan snel verder!

Profiel
- Masterdiploma (of gelijkwaardig). 
- Minstens 5 jaar relevante ervaring in een welzijnsorganisatie waarvan 3 jaar 

in een leidinggevende functie. 

Ons aanbod
- Een boeiende job in een dynamische omgeving.
- Relevante beroepservaring uit de privésector wordt voor een maximum 

van tien jaar in aanmerking genomen. Anciënniteit bij de overheid wordt 
volledig overgenomen.

- Naast een goede verloning bieden wij tal van extra voordelen zoals 
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques (€ 8,00), fietsvergoeding, 
gratis openbaar vervoer, diversiteit en gelijke kansenbeleid, 
gezondheidsbevorderende programma’s (griepvaccin, Lommelfit, enz.), 
permanente vorming en opleiding … 

Interesse?
We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 8 januari 2021, via mail naar  
public@ascento.be. 
Een volledige kandidatuur bevat: een kopie van je diploma, je cv en een 
bewijs van goed zedelijk gedrag.

Voor meer info kan je terecht bij Liva Kuipers  
(liva.kuipers@ascento.be of 011 30 14 70) en op de website 
www.zorggroeplommel.be. 

MAAK HET ECHT MEE

Wij bieden: contract van bepaalde duur 
in een uitdagende, dynamische en groene 
werkomgeving • wettelijke vakantieregeling en 
eindejaarspremie (geen mogelijkheid tot verlof in 
juli en augustus) • interne opleiding en coaching

Ben jij de geschikte kandidaat? Mail je 
gemotiveerde sollicitatiebrief,  cv en foto uiterlijk 
14 januari 2021 naar anka.vanrijt@limburg.be. 
Het schriftelijk examen vindt plaats op  
19 januari 2021.

PLOEGBAAS MUSEUM LOGISTIEK 
MEDEWERKER TEXTIEL

Om onze werking te ondersteunen, zijn we op zoek naar 2 seizoensfuncties:

Bokrijk is een levendig, kind- 
en gezinsvriendelijk park met 
meer dan 1 miljoen 
bezoekers. Jaarlijks geeft het 
Openluchtmuseum 350.000 
bezoekers een eigentijdse kijk op 
erfgoed.

Kijk voor alle details op www.bokrijk.be/jobs



De kennismaking
Kempisch Tehuis is een duur
zame en klantgerichte sociale 
huisvestingsmaatschappij met 
hoofdzetel in HouthalenHelchteren. 
Met ongeveer 3.600 woningen 
in haar beheer, is Kempisch 
Tehuis de grootste huiseigenaar 
in het werkingsgebied. Een 25tal 
gemotiveerde medewerkers van 
de dienst onderhoud staan in voor 
het dagelijks onderhoud en de 
herstellingen aan de woningen. 
Jaarlijks worden door de technische 
dienst ongeveer 75 nieuwe huizen 
gebouwd en 150 renovatieprojecten 
gerealiseerd. Voor de realisatie 
van haar visie en voor de verdere 
professionalisering van de dienst
verlening, is Kempisch Tehuis 
momenteel op zoek naar een: 

www.kempischtehuis.be

DIENSTHOOFD PATRIMONIUM
Met sterke visie en managementvaardigheden

De uitdaging: • De werking van de technische dienst en de dienst onderhoud coördineren  
• Vormgeven aan het meerjarenplan voor het patrimonium (nieuwbouw, renovatie en 
onderhoud) • Nauwe contacten onderhouden met externe partners • Instaan voor de 
continue verduurzaming van het patrimonium • Inzetten op digitalisering en het efficiënt 
inzetten van middelen • Samenwerken met collega’s van de sociale dienst en klanten • Lid 
van het managementteam • Rapporteren aan de Algemeen Directeur

De perfecte match: • Ingenieur of bachelor bouwkunde • Uitgebreide ervaring met 
patrimoniumbeheer • Goede kennis van technische aspecten binnen de sector van (sociale) 
woningbouw, energiebeheer en de duurzaamheidsdoelstellingen • Visie en bijhorend 
meerjarenplan opmaken • Inspirerende communicatie, onderhandelings, presentatie en 
leiderschapsvaardigheden • Creatieve, oplossingsgerichte en organisatorische vaardigheden 
• Kennis van relevante software

Het aanbod: • Dynamische, toekomstgerichte en maatschappelijk relevante werkomgeving 
• Organisatie in volle transitie en professionalisering met een informele werksfeer • Initieel 
leidinggeven aan de dienst onderhoud en na pensioen van het huidige diensthoofd 
technische dienst, aan beide diensten • Marktconform salarispakket • Minimaal 37 verlof
dagen • Gezonde worklifebalans

Interesse? Voor bijkomende info, contacteer Jeroen Smeulders, Director Public & NonProfit bij 
Motmans & Partners (011 30 35 00 of jeroen.smeulders@motmansenpartners.be). 

www.motmansenpartners.be
Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

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?!



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

Bekijk onze vacatures:  
www.pxl.be/jobs

DIENSTHOOFD
MULTIMEDIAAL LEERCENTRUM

Hogeschool PXL  
heeft volgende vacature

Assistentiewoningen bieden senioren aangepaste 
huisvesting om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. 
Residentie Riedi de Montaigne bestaat uit 34 flats en 
is gelegen in het centrum van Lanaken, in de directe 
omgeving van het dienstencentrum Aan de Statie en 
het woonzorgcentrum Ludinaca.

 
Interesse in deze job?
Mail jouw sollicitatiebrief met cv vóór 27 januari 2021 naar patrick.thijs@lanaken.be. 
Meer info? Mail naar patrick.thijs@lanaken.be of bel 089/73 00 60.

Assistentiewoningen OCMW-Sociaal Huis • Residentie Riedi de Montaigne
Europaplein 27 en 31 • 3620 Lanaken

Huisbewaarder / Woonassistent                                         
Functie: • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de bewoners van de residentie en de 
verantwoordelijken van het OCMW. • Je woont in en bent zoveel mogelijk aanwezig om 
gepast te kunnen reageren op vragen van bewoners en op eventuele noodsituaties. • Je 
staat in voor het onderhoud van en het toezicht op het gebouw. • Je doet kleine technische 
controles en herstellingen (aan de verwarming, verlichting, deuren …) en werkt samen 
met de technische dienst van de gemeente. • Je ondersteunt en stimuleert de sociale 
netwerkvorming tussen de bewoners op een enthousiaste manier.

Profiel:  • Je hebt een hart voor ouderen en je doet er alles aan om een zo goed mogelijke 
levenskwaliteit te garanderen. • Je neemt graag initiatief en ziet wat er moet gebeuren.           
• Je bent praktisch ingesteld. • Je bent communicatief sterk en kan goed samenwerken. • Je 
hebt een basiskennis EHBO of bent bereid om dit te leren. • Je reageert gepast op nood- en 
crisissituaties.

Aanbod: • Gratis woonst en gebruik van nutsvoorzieningen (elektriciteit en gas). • Gratis 
gebruik van laptop en gsm.

Rusthuis Huyse Fliedermael
Wij bieden:
•  gediplomeerde (A2) of gegradueerde (A1) ver-

pleegkundigen;
•  contract onbepaalde duur;
•  voltijdse en deeltijdse jobs;
•  dagdiensten: morgendienst en avonddienst;
•  weekenddiensten: één weekend werken, één 

weekend vrij;
•  verloning volgens wettelijke barema’s. 
Interesse? Contacteer ons via onderstaande 
gegevens of spreek ons aan. 
Tel 012/26.05.80 – Fax 012/26.05.85
info@huysefliedermael.be 
Kersendaelstraat 11, 3724 Vliermaal - Kortessem
www.huysefliedermael.be

Wij zoeken dringend:Wij zoeken dringend:

gemotiveerde gemotiveerde 
verpleegkundigenverpleegkundigen
om ons verplegend en verzor-om ons verplegend en verzor-
gend team te versterkengend team te versterken

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)

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

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)

-  Als aanspreekpunt van klanten zoek je samen naar  
oplossingen voor hun problemen

-  Je ondersteunt en informeert de klanten via de helpdesktool 
en telefonisch

-  Je werkt samen met de rest van ons team van consultants
-  Het uitproberen van software en geven van opleiding kan 

optioneel ook
-  Je beschikt minimum over een bachelordiploma
-  Je bent luistervaardig, klantgericht, communicatief en  

stressbestendig
-  Kennis en/of ervaring met bedrijfssoftware zoals ERP, CRM of 

andere zijn een must
-  Boekhoudstudies of -ervaring zijn zeer zeker grote pluspunten
-  Ervaring met Microsoft Dynamics NAV ERP is een pluspunt, 

maar geen must

Wij bieden jou
Een warm familiebedrijf dat al 40 jaar bestaat en zeer stabiel 
is. Een zeer collegiale omgeving. Een realistisch loon met de 
nodige extralegale voordelen.

Wij zijn op zoek naar: 

Vol- of deeltijds customer support medewerker

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

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



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 

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Junior Projectleider 
Industriële elektrische installaties in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Nazicht van offerteaanvragen en opstellen van offertes
2.  Werkvoorbereiding, planning en organisatie van projecten
3.  Ontwerpen van de installatie i.s.m. de engineer
4.  Aansturen van de ploegleider en elektriciens
5.  Controleren van de werken en financieel opvolgen van de projecten

Ma Elektromechanica of 
gelijkwaardig door ervaring

Passie voor elektrotechniek

CoachingKlantgericht Ambitie
Communi-

catief
Leergierig

EPA NV is een dynamische en innovatieve kmo die zich 
focust op het knooppunt tussen de netdistributiebeheerder 
en de industriële verbruiker. Hiervoor koppelt EPA de 
energiestromen van de klant of van zijn decentrale 
productie (windmolen, WKK en zonnepanelen) aan op het 
net via hoog- of laagspanningsinstallaties. Onder het motto 
“We walk the talk” worden industriële klanten, de tertiaire 
sector en de overheid begeleid bij het definiëren van hun 
elektrische energievoorzieningen. Tot haar omvangrijke  
klantennetwerk in Limburg, Antwerpen en Brabant 
behoren opdrachtgevers uit o.m. de auto- en voedings-
sector, staal- en glasfabrikanten, farmaceutische en 
scheikundige bedrijven, ziekenhuizen, winkelcomplexen 
en bouwbedrijven. EPA is een kennisgeoriënteerde 
contractor die kwaliteitsvolle oplossingen aanbiedt dankzij 
een professionele organisatiestructuur met ruimte voor 
onderzoeks- en uitvoeringsprojecten. 

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

Oudsbergen

40 medewerkers

6 miljoen euro omzet

www.epa-nv.com

Wat heeft EPA NV u concreet te bieden?

Zelfont-
plooiing

Ondernemend 
team  

Bijscholing 
nieuwste 
technologieën

Boeiende
projecten

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.

Wegens uitstekende vooruitzichten en verdere professionalisering zijn we op zoek naar een gemotiveerde:

Aantrekkelijk 
salarispakket 
met firmawagen

AREI BA4/BA5

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.

Technical Buyer Quality Engineer 
Functie en verantwoordelijkheden Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties Gewenste kwalifi caties

Wat heeft VELDEMAN GROUP u te bieden?

1. Aankopen van diensten ter ondersteuning van de Technische 
Dienst of het Patrimoniumbeheer

2. Aankopen van gereedschappen en machineonderdelen ter 
ondersteuning van de productiesites

3. Aankopen en bevoorraden van bepaalde grondstoffen ter 
ondersteuning van de Dienst Aankoop 

4. Coördineren van de Technische Dienst: werk- en 
personeelsplanningen, opvolgen van interventies, beheren van 
preventief en curatief onderhoud 

5. Beheren van het wagenpark

1. Opvolgen van algemene productkwaliteit voor alle 
productiesites: analyseren van klantenklachten, organiseren 
van controles, uitzetten en opvolgen van actieplannen 

2. Optimaliseren van klantenservice bij hulpvragen, detecteren 
van pijnpunten en uitzetten van verbeteringstrajecten 

3. Bijdragen aan product- of herontwikkeling: testen van 
nieuwe of alternatieve grondstoffen, uitzetten van testen om 
nieuwe producten te controleren

4. Coördineren van ingangscontroles en opvolgen bij 
afwijkingen 

Ba Elektro-
mechanica 

of gelijkwaardig

Ervaring met 
gelijkaardige taken

Ba/Ma 
technische 

richting

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

Breed 
salarispakket

Onder-
handelings-

vaardig
AnalytischCommuni-

catief

Proactief

Oplossings-
gericht

Besluit-
vaardig

Initiatief-
nemer

Professioneel 
gebruik F/E

Kwaliteitsmanagement-
systeem (ISO 9001:2015)

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

Toekomstgerichte 
functies met 
verantwoordelijkheid

www.veldeman.com

± 500 werknemers 

Prijzen in innovatie en 
sustainability

± 100 mio omzet

Oudsbergen, sites in 
Frankrijk en Polen

1954

Echt bijdragen 
aan ecologie

Bijzondere 
verlofregeling

Familiale contacten, 
lage drempels



Onze fabriek in Aalst is uitgebouwd tot pilootfabriek, met focus op 
introductie van nieuwe producten en technologieën, automatisering en 
R&D. Hier wordt gestreefd naar innovatie en de allerbeste kwaliteit, 
zoals van het merk Tupperware wordt verwacht.
Om ons team in Aalst te versterken zijn wij op zoek naar (m/v)

Onderhoudstechnieker (m/v/x) (2 ploegen)

Functie
Als technieker voer je allerlei technische interventies uit aan onze 
machines en installaties.  Dit kan gaan van preventief onderhoud, 
vervangen van onderdelen tot probleemanalyse om een storing 
of technisch mankement op te lossen.  Of het mee implementeren 
van automatisaties in het machinepark. Een uitermate gevarieerd 
takenpakket.  We geven je de kans om je verder te verdiepen en te 
specialiseren in jouw interessegebieden.  En als je dat wil kan je zelfs 
ingeschakeld worden om af en toe andere fabrieken in de wereld te 
helpen met het implementeren van automatisaties.

Profiel
Je hebt bij voorkeur bachelor elektro-mechanica of A2 met 
ervaring. Vooral kennis op vlak van elektriciteit (sterkstroom) en 
processor/PLC gestuurde installaties is belangrijk

Ons aanbod: Wij bieden een uitdagende job met reële 
doorgroeimogelijkheden in een stabiel en internationaal bedrijf. 
Bovendien bieden we een competitief salaris en extralegale 
voordelen, waaronder hospitalisatieverzekering, pensioenspaarplan, 
maaltijdcheques en extra verlofdagen.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je kandidatuur naar 
Tupperware Belgium N.V., Wijngaardveld 17, 9300 
Aalst ter attentie van Nadine Coppens:
nadinecoppens@tupperware.com, tel. 053/.72.72.38.

Merco Machines nv zoekt:

Industrieel Ingenieur 
automatisatie (master).

www.merco-machines.com

Sint-Martens-Latem is een unieke, prach-
tige Vlaamse gemeente, gelegen aan de 
oevers van de Leie. Met haar boeiend 
kunstenaarsverleden en bruisend heden 
met pittoreske dorpskernen, veel groen en 
een rijk verenigingsleven, is het er aange-
naam wonen en leven. Het lokaal bestuur 
zet in op een goede dienstverlening op maat
van haar burgers. Om dit alles mogelijk te 
maken, zijn we op zoek naar enkele enthou-
siaste en gedreven medewerkers om ons 
hecht team van 90 dynamische collega’s te 
vervoegen.

Interesse? Voor de volledige functiebeschrijvingen en info over de selectieprocedures kan je terecht bij CC Select via www.ccselect.be/vacatures, 02 467 35 40,
jobs@ccselect.be. Het schriftelijk gedeelte wordt afgelegd o.v.v. een thuisopdracht. Deze wordt doorgestuurd op 22/01/2021 en moet worden ingediend op 24/01/2021. 
De mondelinge proef vindt plaats op 03/02/2021 en de psychotechnische screening (deskundige openbare werken) of assessment center (teamverantwoordelijke 
grondzaken) op 05/02/2021.
Solliciteren kan elektronisch via www.ccselect.be/vacatures of door jouw motivatiebrief met cv en gevraagde documenten uiterlijk op 11 januari 2021 te sturen
naar Gemeente Sint-Martens-Latem, p/a CC Select, Vliegvelddreef 9, 1082 Brussel.

Aanbod: B1-B3: bruto maandsalaris: min. €2.509,94 (zonder anciënniteit) – max. €4.229,18 (23 jaar anciënniteit); A1a-A3a: bruto maandsalaris: min. €3.170,07 (zonder anciën-
niteit) – max. €5 578,45 (24 jaar anciënniteit), maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vergoeding woon-werkverkeer (openbaar vervoer of fi ets), gsm met abonnement. Een 
loonsimulatie kan steeds opgevraagd worden bij de personeelsdienst (pascale.cnudde@sint-martens-latem.be).

DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN
STATUTAIR • VOLTIJDS • MET AANLEG WERFRESERVE • B1 - B3
Binnen de afdeling grondgebiedzaken, dienst grondzaken, ben je verantwoordelijk
voor openbare werken. Samen met studiebureaus, nutsmaatschappijen, aannemers 
en de eigen uitvoeringsdienst wegenis, zorg je voor een vlotte coördinatie en opvol-
ging van de openbare werken. Je communiceert zeer goed met de externe partners 
en de burgers over de planning en uitvoering van de werken. Samen met de collega’s 
groen, milieu en mobiliteit streef je zoveel mogelijk naar oplossingen op maat van 
Sint-Martens-Latem. Deze oplossingen kaderen in de bestuursvisie en de technische 
vereisten van een innovatief beheer van de openbare ruimte. Ben je goed in plannen 
en organiseren? Heb je interesse om je in te werken in de wereld van openbare werk-
en binnen een uniek kader? Aarzel dan niet om te solliciteren!
Diplomavereisten: bachelor of daarmee gelijkgesteld. Sectorervaring strekt tot
voordeel.

TEAMVERANTWOORDELIJKE  GRONDZAKEN
STATUTAIR • VOLTIJDS • MET AANLEG WERFRESERVE • A1A - A3A
Binnen de afdeling grondgebiedzaken ben je verantwoordelijk voor het team grond-
zaken. Je zorgt samen met de teams patrimonium, groen, milieu, mobiliteit en open-
bare werken voor een proactief management van het openbaar domein. De inwoners 
en gebruikers van het gemeentelijk openbaar domein zijn de belangrijkste klanten 
van uw team. Daarnaast ondersteun je ook de andere teams in de organisatie met 
grondgebonden vragen. Je werkt nauw samen met de teamverantwoordelijke ruimte. 
Als lid van het managementteam denk je strategisch mee met de organisatie. Tech-
nische kennis is meegenomen, maar belangrijker is dat je de beleidsdoelstellingen 
kan vertalen naar operationele acties en de organisatie, planning en uitvoering ervan 
coördineert. Herken je jezelf in dit profi el? Reageer vlug!
Diplomavereisten: master of daarmee gelijkgesteld. Kandidaten zonder master-
diploma tonen minimum drie jaar relevante beroepservaring aan en dienen te
slagen voor een bijkomende niveautest.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

De snelste weg 
naar een job in  
de publieke of 

non-profit sector.

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

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK?

Goesting in een 
topjob op de baan? 

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

CHECK:

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK?

Tweeduizend euro voor eerste job

Het onderzoek bij millennials vertoont hoge arbeids-
marktverwachtingen. Ze willen een aangename werk-
omgeving met interessante kansen om je verder pro-
fessioneel te ontwikkelen. Goede communicatie met
collega’s, een sociale sfeer en opleidingsmogelijk-
heden staan bovenaan de lijst.
Ruim zeshonderd afstuderende jongeren namen
deel aan de bevraging, die dus ook naar het start-
loon peilde. De gemiddelde loonverwachting bij de
start van de eerste job ligt op 2.022 euro netto voor
masters en 2.363 euro netto voor advanced masters

(die een zogenaamde MaNaMa-opleiding startten).
De verwachting na vijf jaar werken stijgt naar respec-
tievelijk 2.937 euro en 4.226 euro netto.
Op het moment van de bevraging hadden de mees-
ten een positief gevoel over hun financiële toekomst
en het aantal beschikbare jobs. Maar een bijkomende
bevraging van Vlerick toont aan dat dat optimisme
een serieuze knauw kreeg. Nog slechts 30 procent
van de respondenten ziet de economische situatie
post-corona rooskleurig in. Pre-corona was dat nog
54 procent. (WiVi)

De gemiddelde loonverwachting voor de eerste job ligt op 2.022 euro netto voor afgestudeerde masters.
Dat blijkt uit een rondvraag van Vlerick Business School.

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

Check onze beurskalender! 



15 medewerkersDiepenbeek

1. Meedenken en opmaken van concepten
2. 3D opmeten en uittekenen van de installaties in BIM-omgeving
3. Maken van detailberekeningen op vlak van HVAC, sanitair en elektriciteit
4. Updaten van marktinfo via bv. beurzen, infosessies, opleidingen ...
5. Occasioneel bijwonen van werfvergaderingen

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 

5 mio 2013

DELTHA zette zich op heel korte tijd in de markt als unieke partner in het bouwproces. Het jonge en sterk 
groeiende bedrijf specialiseert zich in innovatieve technieken in verwarming, koeling, ventilatie, elektriciteit 
en sanitair voor o.m. scholen, kantoorgebouwen en de farmaceutische industrie. DELTHA’s aanpak is 
baanbrekend: de focus ligt niet op een product of techniek, maar op het comfort en de beleving van de 
gebruiker. Die focus realiseert DELTHA aan de hand van hoogstaande software, de nodige knowhow en het 
vernieuwende principe van ‘Design & Build’. DELTHA denkt conceptueel mee met het bouwteam vanaf het 
allereerste moment en ontwerpt, engineert en coördineert de uitvoering. Na installatie garandeert het 
bedrijf de kwaliteit en kan de klant op een remote monitoringssysteem rekenen. Dat alles resulteert in 
efficiëntie en budgetvriendelijkheid.

www.deltha.be

Technical Designer
    Functie en verantwoordelijkheden

    Wat heeft DELTHA u concreet te bieden?

    Gewenste kwalifi caties

Om de verdere groeiplannen te realiseren, zoeken we een:

Bachelor elektromechanica, 
optie klimatisatie of gelijkwaardig

Accuraat Analytisch Effi ciënt

StabiCAD 
Revit of ander 
3D-teken-
programma

State-of-
the-artwerk-
omgeving

Uitgebreid 
salarispakket

DELTHA-
academy 

Doorgroei-
mogelijkheden

Open
mindset

MARCHETTA is een dynamisch en snelgroeiend bouw- en coördinatiebedrijf, dat zich onder het motto MARCHETTA is een dynamisch en snelgroeiend bouw- en coördinatiebedrijf, dat zich onder het motto MARCHETTA
‘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: MARCHETTA verder met innoveren: MARCHETTA
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

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

35 vaste + 15 externe 
medewerkers

Oudsbergen

1. Organiseren en realiseren van de productiedoelstellingen, van planning tot afgewerkt product
2. Aansturen, coachen en opvolgen van de 12 à 15 medewerkers medewerkers in het atelier
3. Instaan voor kwaliteit, veiligheid, orde en netheid en opleidingen
4. Meedenken en meewerken aan verbeterprojecten
5. Samenwerken met de manager planning en productie, projectleiders en externe collega’s

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.

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

Aanwerving exclusief 
begeleid door 

2007

ALULIM is een sterk groeiende onderneming in de productie en montage van aluminium ramen en deuren, 
gevelbekleding, glazen con structies, veranda’s, rolluiken en zon weringen. Uniek is dat ALULIM uitsluitend werkt 
met de aluminiumprofielen en alle originele accessoires van SCHÜCO, een autoriteit als het om kwaliteit gaat. 
Afgewerkte producten zijn vooral terug te vinden in de particuliere villabouw, maar ook in de industriebouw en een 
brede waaier van projecten. ALULIM is technisch ver vooruit: door te pionieren met complexe constructies en 
voortdurende bijscholingen, beschikken de medewerkers over de knowhow om voor elk project de passende 
oplossing te bieden. Vaak grensverleggend, maar steeds sterk en esthetisch. Dankzij de keuze om de productie 
en montage volledig in eigen beheer te houden, kan ALULIM zijn klanten een uitzonderlijk korte levertermijn en 
snelle opvolging garanderen.

www.alulim.be 

Productieleider
    Functie en verantwoordelijkheden

    Wat heeft ALULIM u concreet te bieden?

    Gewenste kwalifi caties

12 mio 
omzet

In het kader van verdere groei willen we het team uitbreiden met een gemotiveerde en hands-on:

Bachelor 
of gelijkwaardig

Min. eerste 
ervaring met
leidinggeven

Luister-
vaardig

People-
manager

Resultaat-
gericht

Kennis van 
metaal/ werktuig-

bouwkunde

Zeer goede 
arbeidsvoor-
waarden

Groeibedrijf Jong en loyaal 
team

Geautomatiseerde 
productie

Kennis van
(alu) ramen 

en deuren



Interesse?  Bel dhr Hartman 0494 61 27 98 of  contacteer via info@nicolaus.be

Wijnhuis NICOLAUS zoekt:

ZELFSTANDIGE VERKOPERS (M/V)  ZELFSTANDIGE VERKOPERS (M/V)  
met passie voor wijnenmet passie voor wijnen

• U bent enthousiast en ondernemend  
• U hebt plezier in de omgang met mensen  
• U bent vlot in telefoongesprekken 

• Tussen 30 en 70j • Voltijds/deeltijds 
• Ook als bijberoep 
• Gepensioneerde ook welkom 

We bieden:  
✓	een exclusief  product 
✓	training en begeleiding

✓	werk in eigen regio  
en op afspraak

✓	doelgerichte klantenwerving

✓	telefonisch contact 
of  bezoek van bestaande 
actieve klanten

Lokaal bestuur Wichelen werft aan:

Deskundige Omgeving 
(B4-B5)

Deskundige Personeel 
(A1a-A3a)

Coördinator 
Woonzorg/
beleidsmedewerker
(B4-B5 - optie vast - 
vervangingscontract)

Verpleegkundigen 
(C3-C4 - voltijds/deeltijds - 
vervangingscontract)

Zorgkundigen
(Steeds op zoek - C1-C2 - voltijds of 
deeltijds)

Kinesist 
(halftijds)

Keukenhulp 
(4/5e E1-E3 - vervangingscontract)

Animatie 
(C1-C3 - halftijds - 
vervangingscontract)

Hulpkok 
(D1-D3)

Poetshulp 
Dienstencheque-
onderneming
(E1-E3 - uren in overleg te bepalen -
vervangingscontracten)

www.poolstok.beVoor meer info: https://jobs.wichelen.be/

Teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening te blijven aanbieden 
zodat het welzijn en de gezondheid van de bewoners maximaal 
gevrijwaard wordt, gaat de Stad Deinze over tot aanwerving in 
contractueel verband van volgende functies:

VERPLEEGKUNDIGE
C3-C4/BV1-BV3

ZORGKUNDIGE
C1-C2

Aanbod: • Interessante verlofregeling • Arbeidsduurvermindering en eindeloopbaanmaatre-
gelen vanaf 45 jaar • Extralegale voordelen (maaltijdcheques, ecocheques, gratis hospitalisa-
tieverzekering, fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer woon/werk) • Aangepaste vorming/tieverzekering, fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer woon/werk) • Aangepaste vorming/
opleiding • Relevante
ervaring kan onbeperkt meetellen als anciënniteit.

Meer informatie over deze functies: www.deinze.be/vacatures
Solliciteren: via mail jobs@deinze.be OF via post: Het vast bureau, 
Brielstraat 2, 9800 Deinze OF tegen ontvangstbewijs.

HEB JIJ EEN PASSIE VOOR IT?
HEB JE ERVARING MET HET AANSTUREN VAN EEN TEAM?

BESCHIK JIJ OVER TECHNISCHE EN
PROJECTMANAGEMENT VAARDIGHEDEN?

DAN ZIET LIEVEGEM JOU WEL ZITTEN!

Wij bieden:
Een voltijds contract van onbepaalde duur met aantrekkelijke
voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,

interessante verlofregeling, fietsvergoeding, etc.

Functierelevante ervaring kan worden meegerekend
voor het bepalen van het salaris.

Meer informatie?
Ga naar www.lievegem.be/vacatures voor een uitgebreide
functiebeschrijving, diplomavereisten en het verloop van de

selectieprocedure. Of contacteer ons op 09 396 23 00.

Solliciteren kan via www.jobsolutions.be/register/6738 en dit vóór 17.01.2021

TEAMLEIDER IT - NIVEAU A

Kruishoutemsesteenweg 242  –  9750 Kruisem  –  09 384 14 25  –  www.elektrovanassche.be

Geprikkeld? 
Stuur je kandidatuur met je foto naar conny.vanassche@elektrovanassche.be

Service Technieker m/v
Huishoudelektro

Ons familiebedrijf is reeds meer dan 65 jaar 
succesvol actief in de elektrosector. Met volle 
overtuiging bieden we onze klanten innovatie-
ve producten en een correcte service aan.

Voor de uitbouw van ons dynamisch team van 
30 medewerkers zoeken wij een…

Scan voor meer informatie de QR-code:

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!

Goesting om je carrière 
verder uit te bouwen? 

www.asap.be/nl/jobs/bouw

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN 
DE BOUW?

Je eerste realisatie was een houten blokkenhuis. 
Daarna volgden ontelbare creatieve Lego-
constructies. Met of zonder plannen. Want jij 
wéét hoe je een duurzame constructie realiseert. 
Toen al. En nu nog steeds. Een hypermoderne 
nieuwbouw of een ambitieuze renovatie: jij steekt 
graag de handen uit de mouwen om een aange-
name en future proof woon- en werkomgeving te 
realiseren. 

TOPJOB IN 
DE BOUW?

Je eerste realisatie was een houten blokkenhuis. 
Daarna volgden ontelbare creatieve Lego-
constructies. Met of zonder plannen. Want jij 
wéét hoe je een duurzame constructie realiseert. 
Toen al. En nu nog steeds. Een hypermoderne 
nieuwbouw of een ambitieuze renovatie: jij steekt 
graag de handen uit de mouwen om een aange-
name en future proof woon- en werkomgeving te 
realiseren. 



Voor het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in Kortrijk is het
provinciebestuur van West-Vlaanderen is op zoek naar m/v

ADJUNCT-DIRECTEUR 
Het PTI bestaat uit 2 campussen (Techniek & Design, Wetenschap & 
Groen) en dekt een groot onderwijsaanbod af (ASO, TSO, BSO en 
duaal leren).

Als adjunct-directeur ondersteun je de directeur in het beheer en de 
coördinatie van de school. Je staat in voor het dagelijks management 
van één van beide campussen. Je geeft mee vorm aan de inrichting, de 
uitvoering en de evaluatie van het onderwijs in afstemming met diverse 
betrokkenen, gelinkt aan het pedagogisch project van de school.

Profiel
• Je beschikt minstens over een educatieve bachelor of een bachelor met 

bewijs van pedagogische bekwaamheid.
• 3 jaar relevante beroepservaring.
• Grondige kennis van de schoolwetgeving en sociale wetgeving.
• Grondige pedagogisch-didactische vakkennis.
• Inzicht in beroepsoriëntering en kennis van de bedrijfswereld in 

de regio.

Aanbod
• De functie van adjunct-directeur is onmiddellijk vacant. Je vormt 

samen met de uittredende en de toekomstige directeur het 
directieteam van de school.

• Je komt terecht in een dynamische omgeving met ruimte voor 
innovatie.

• Verloning in loonschaal 301, 413 of 540 afhankelijk van het behaalde 
diploma en/of bekwaamheidsbewijs.

• Aantrekkelijke extralegale voorwaarden.

Interesse? Surf naar www.west-vlaanderen.be/vacatures voor de aanwervingsvoorwaarden en extra 
informatie omtrent de selectieprocedure. Solliciteren kan tot en met maandag 4 januari 2021. 
De Provincie West-Vlaanderen draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel.

De gemeente, het OCMW en het Autonoom Gemeente-
bedrijf van Oostkamp vormen samen een dynamische 
organisatie die durft investeren in de toekomst. Oostkamp 
is een werkgever die stabiliteit, zekerheid en kansen biedt. 
Je komt terecht in een warme cultuur gebaseerd op acht 
interne waarden die de rode draad vormen in onze (samen)
werking. Als teamlid word je nauw betrokken bij de teamwerking. 
We verwachten dat je verantwoordelijkheid opneemt en initiatief neemt. 
Dit alles met slechts één doel: een kwaliteitsvolle dienstverlening. Wij zoeken een:

Technisch Expert Publieke Ruimte (B4-5)
Jouw functie:  
Als expert in de publieke ruimte volg je 
alle projecten op die betrekking hebben 
op de inrichting van het grondgebied 
van de gemeente. Dit gaat zowel over 
wegen, groen, water als mobiliteit. 
Je wordt dé technisch expert op het 
vlak van wegenwerken, riolering 
en infrastructuur. Oostkamp wil een 
kwaliteitsvolle gemeente zijn en blijven 
en dus adviseer je de beleidsmakers en 
jouw collega’s zowel bij de beleidsvoor-
bereiding als de uitvoering. Expertise, 
overleg, samenwerking zijn een must.

Jouw profi el:
• Je bent dynamisch en klantgericht
• Je bent een analytisch denker
• Je bent besluitvaardig
• Je kan vlot communiceren zowel
 schriftelijk als mondeling
• Je bent een teamspeler
• Je hebt een bachelordiploma of
 daarmee gelijkgesteld en minstens 
 3 jaar relevante ervaring 

Wij bieden:
• Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur • een salaris in het B4-5-
niveau • maaltijdcheques, 2de pensioenpijler en gratis hospitalisatieverzekering 
• fi etsvergoeding en vergoeding openbaar vervoer woon/werkverkeer • een wervings-
reserve voor alle geslaagde kandidaten.

• Jouw kandidatuur moet ons uiterlijk op 20 januari 2021
bereiken via het sollicitatieformulier op www.oostkamp.be. 

 De kandidatuur moet vergezeld zijn van een uitgebreid
 curriculum vitae, een motivatiebrief en een kopie van
 jouw diploma.
• Het functieprofi el vind je op de website of bij de dienst 
 Personeel, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp, tel 050 819 830, 
 e-mail: selecties@oostkamp.be.
• De selectie bestaat uit een schriftelijke proef, een jury-
 gesprek en een psychotechnische proef. Elke proef is
 eliminerend.  
• De eerste selectieproef vindt plaats begin februari 2021.

www.oostkamp.be

Een job
voor jou?!

Meer 
info?

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

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 

Wil je werken in een dynamische en collegiale omgeving, waar elke dag er anders uitziet? 
Bij RAADHUIS willen we in onze verschillende vestigingen ons team versterken met toffe collega’s die 
voeling hebben met de ondernemerswereld en warm worden van cijfers.
RAADHUIS is een familiale onderneming die staat voor een no-nonsense aanpak waarbij we alles in 
het werk stellen om de klant vooruit te helpen. 

Hoe ziet je dag er uit afhankelijk van de deadlines en periodes in het jaar:
Medewerker accountancyMedewerker accountancy
• Je verwerkt de boekhouding van de klant.
• Je hebt contact met de klant om tot een 

volledige boekhouding te komen.
• Je maakt fiscale fiches op. 
• Je bereidt BTW listings voor.

Accountant - Dossierbeheerder
 • Als dossierbeheerder sta je de klant bij in 

de ontwikkeling van zijn onderneming. Je 
geeft raad en advies op basis van cijfers en 
voeling met de ondernemerswereld.

 • Je zorgt voor de opmaak van de 
jaarrekening, winstberekening en fiscale 
aangiftes.

 • Je maakt financiële plannen, business 
plannen en fiscale optimalisaties.

Profiel
• Je hebt een master of bachelor in de afstudeerrichting Accountancy en hebt de relevante  

ervaring
• Je werkt nauwkeurig, je bent analytisch ingesteld en hebt oog voor detail
• Je bent een gemotiveerde collega en vindt teamspirit belangrijk
• Je hebt zin om constant bij te leren en verder te evolueren

Wat biedt RAADHUIS?
Je komt terecht in een familiale en collegiale omgeving die constant evolueert. We bieden een 
marktconform salaris aangevuld met extralegale voordelen. We zijn sterk in job crafting : we 
zijn flexibel om binnen de mogelijkheden in RAADHUIS de jobinhoud te laten evolueren met je 
kwalificaties en wensen.

Interesse?
Stuur je persoonlijke cv met motivatiebrief naar contact@raadhuis.be of melissa@raadhuis.be

RAADHUIS Boekhouding en fiscaliteit 
Brugge Oostende Torhout Knokke-Heist



Wij zoeken (m/v/x):

Interesse? Stuur je motivatiebrief, vergezeld van het inschrijvingsformulier en een kopie van je diploma ten laatste op 14 januari 2021 bij voorkeur per mail 
naar odette.libotton@steenokkerzeel.be. Je kan deze ook per post bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Orchideeënlaan 17 te 
1820 Steen okkerzeel. Enkel de volledige kandidaturen, met kopie van het diploma, worden aanvaard.

Meer info? De volledige informatiebrochures over deze functies en het 
inschrijvingsformulier vind je terug op www.steenokkerzeel.be/vacature. 
Voor beide functies wordt een werfreserve van 3 jaar aangelegd.

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

geaardheid, handicap …

Cultuurbeleidscoördinator/ 
Afdelingshoofd Vrije Tijd 
(A1a-A3a) (voltijds – statutair) 
onbepaalde duur
Je combineert de functie van afdelingshoofd Vrije Tijd met die 
van cultuurbeleidscoördinator. Zo ben je aan de ene kant leiding-
gevende van ons team Vrije Tijd, en aan de andere kant vertaal 
je het gemeentelijk cultuurbeleid naar de praktijk. Je bent verant-
woordelijk voor de cultuurbeleidsplanning, en ondersteunt en 
stimuleert het sociaal-culturele leven in Steenokkerzeel. 
Profi el: masterdiploma, in combinatie met 5 jaar relevante 
beroepservaring, waarvan min. 2 jaar in een leidinggevende rol.
Salaris: brutoaanvangswedde A-niveau: 
€ 3.445,73/maand (bij 5 jaar relevante beroeps ervaring)

Deskundige 
openbare werken 
(B1-B3) (voltijds – contractueel) 
onbepaalde duur
Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding,  uitwerking en 
controle van uitbestede werken. Maar evengoed volg je mee 
werken in eigen beheer op en begeleidt en ondersteunt deze 
dienst.  
Profi el: je hebt 5 jaar relevante ervaring en slaagt voor een 
niveautest.
Salaris: brutoaanvangswedde B-niveau: 
€ 2.727,57/maand (bij 5 jaar relevante beroeps ervaring)

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BEkom jij onze 
zorgbrigade 
versterken?
Wij zoeken 

verpleegkundigen  
Verschillende werkregimes  |  Werken in de buurt  |  Totaalzorg van de patiënt binnen eigen  
leefomgeving  |  Continu overleg  |  Uitgebreid onthaaltraject: opleidingen en meter/ peter

INTERESSE?
BEKIJK DE VACATURES & ONS AANBOD OP WWW.DEZORGBRIGADE.BE > SOLLICITEER METEEN ONLINE
We behandelen iedere sollicitatie professioneel en discreet. Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen hecht waarde aan gelijke kansen en diversiteit.

“Ik ben Céline en ik werk bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen als thuisverpleegkundige. Ik ga elke dag de baan op, maar 
ik word goed ondersteund. Zo heb ik collega’s die bijvoorbeeld de opstart van nieuwe patiënten regelen, een vervanging 
voor mij voorzien als ik onverwacht eens uitval of mijn papierwerk mee opvolgen. Er is een logistiek assistent op mijn 
afdeling die er o.a. voor zorgt dat al het verpleegmateriaal klaar staat. Ik heb nooit het gevoel er alleen voor te staan”. 
Vertelt Céline – afdeling Ieper/ Poperinge



  
Tweeduizend euro voor eerste job 
De gemiddelde loonverwachting voor de eerste job ligt op 
2.022 euro netto voor afgestudeerde masters. Dat blijkt 
uit een rondvraag van Vlerick Business School.

Het onderzoek bij millennials vertoont 
hoge arbeidsmarktverwachtingen. Ze 
willen een aangename werkomge-
ving met interessante kansen om je 
verder professioneel te ontwikkelen. 
Goede communicatie met collega’s, 
een sociale sfeer en opleidingsmoge-
lijkheden staan bovenaan de lijst.
Ruim zeshonderd afstuderende jon-
geren namen deel aan de bevraging, 
die dus ook naar het startloon peil-
de. De gemiddelde loonverwachting 
bij de start van de eerste job ligt op 
2.022 euro netto voor masters en 
2.363 euro netto voor advanced 
masters (die een zogenaamde 
MaNaMa-opleiding startten). De ver-
wachting na vijf jaar werken stijgt 
naar respectievelijk 2.937 euro en 
4.226 euro netto.
Op het moment van de bevraging 
hadden de meesten een positief 
gevoel over hun financiële toekomst 

en het aantal beschikbare jobs. Maar 
een bijkomende bevraging van Vlerick 
toont aan dat dat optimisme een 
serieuze knauw kreeg. Nog slechts 
30 procent van de respondenten ziet 
de economische situatie post-corona 
rooskleurig in. Pre-corona was dat 
nog 54 procent.  (WiVi)

Op zoek naar job- 
advertenties? Die vind 
je zowel in dit weekend-
katern als elke werk-
dag – verspreid – in je 
krant. En natuurlijk ook 
altijd op Jobat.be  

Je voldoet aan de taalwetgeving en slaagt in een selectieproef (taal van 
de proef: Nederlands). Enkel de kandidaten die aan de aanwervings-
voorwaarden voldoen, worden uitgenodigd voor deelname aan de
selectieproeven.

Extralegale voordelen: maaltijdcheques, fi etsvergoeding, tussen-
komst in openbaar vervoer en hospitalisatieverzekering. en voor de
contractuele personeelsleden een 2de pensioenpijler.

Bijkomende inlichtingen: personeel@sint-genesius-rode.be of
02 609 86 65.

Interesse? Stuur uw cv, motivatiebrief en een kopie van uw diploma 
via brief of via e-mail ter attentie van het College van Burgemeester en 
Schepenen, Dorpsstraat 46, 1640 Sint-Genesius-Rode en dit uiterlijk 
op 18 januari 2021.

1 DESKUNDIGE VRIJE TIJD
B1-B3 – Contractueel - Voltijds

Takenpakket: Uitwerken en uitvoeren van het vrijetijdsbeleid, organisa-
tie van evenementen en promotionele activiteiten, communicatie over het
vrijetijdsaanbod, opstarten van een uitleendienst voor sport- en jeugd-
verenigingen, …

Profi el: Je bent in het bezit van een bachelordiploma of gelijkgesteld
diploma • Je hebt een grondige kennis van de reglementering inzake vrije-
tijdsbeleid • Je hebt kennis van de gebruikelijke informaticasystemen • Je 
hebt organisatie- en coördinatietalent • Je bent een stressbestendige team-
speler.

Aanbod: Een minimum bruto maandloon (0 jaar anciënniteit) van €2.460,78, 
excl. haardgeld of standplaatstoelage.

1 HOOFDDESKUNDIGE TECHNISCHE ZAKEN
B1-B3 – Proeftijd 9 maanden - Statutair - Voltijds

Takenpakket: Algemene coördinatie van de dienst technische zaken, 
operationele leiding werklieden, beheer van het magazijn, onderhoud wegen 
en kerkhof, het containerpark, … 

Profi el: Je bent in het bezit van een bachelordiploma of gelijkgesteld diploma. 
Indien je niet over het vereiste diploma beschikt, kom je in aanmerking als 
je voldoet aan de vereiste inzake relevante beroepservaring en slaagt voor 
een niveau- of capaciteitstest. • Je straalt autoriteit uit • Je bent voldoende 
assertief • Je hebt een lange termijnvisie • Je kan beleidsvoorbereidend werk 
doen • Je hebt verantwoordelijkheidszin • Respect voor timing en afspraken 
• Je bent stressbestendig • Je bent bereid om de nodige vormingen te volgen 
• Je hebt een sterke bekommernis om je eigen en andermans veiligheid.

Aanbod: Een minimum bruto maandloon (0 jaar anciënniteit) van €2.509,94 
excl. haardgeld of standplaatstoelage.

1 DESKUNDIGE AANKOPEN B1-B3 – Voltijds
Contract van bepaalde duur met optie onbepaalde duur

Takenpakket: Het ondersteunen van de beleidsplanning van het 
lokaal bestuur inzake het aankoopbeleid. Je beheert o.a. de module 3P 
overheidsopdrachten, je bouwt mee een contractenbeheermodule uit 
en volgt dit op. Je optimaliseert het gebruik van raamovereenkomsten en 
groepsaankopen en onderhandelt met leveranciers inzake het aankoopbeleid.

Profi el: Je hebt een bachelordiploma, bij voorkeur in een fi nanciële richting 
• Je hebt kennis van de wetgeving rond overheidsopdrachten, het decreet 
lokaal bestuur en de BBC-regelgeving of je bent bereid je hierin bij te scholen 
• Je hebt schriftelijke en mondelinge vaardigheden • Je bent vlot in de sociale 
omgang, tactvol, discreet en je hebt respect voor het beroepsgeheim • Je 
hebt een grondige kennis van de gebruikelijke informaticasystemen.

Aanbod: Een minimum bruto maandloon (0 jaar anciënniteit) van €2.509,94 
excl. haardgeld of standplaatstoelage.

www.sint-genesius-rode.be

Het Lokaal Bestuur
SINT-GENESIUS-RODE
werft aan (m/v):

OCMW
ST-GENESIUS-RODE

“Na de renovatie zal het Begijntjesbad chloorarm zijn.
Zo zijn er nog niet veel in België. Geen prikkende 
ogen meer in het water. Ook de klimatisering en de 
akoestiek zullen verbeteren. Hierdoor zullen we in een 
gezondere omgeving kunnen werken.”

KAREN VAN DEN BROECK, 
REDDER BEGIJNTJESBAD

Wij zoeken voor het gemeentelijk zwembad “het Begijntjesbad”:

Op zoek naar 
een job met pit?

redders (in opleiding)

Je waakt over de veiligheid
van de zwemmers, onderhoudt 
het zwembad en verzorgt 
het onthaal.  

gezondere omgeving kunnen werken.”

KAREN VAN DEN BROECK, 
REDDER BEGIJNTJESBAD
KAREN VAN DEN BROECK, 
REDDER BEGIJNTJESBAD

www.overijse.be/jobs

Vragen? 
Contacteer de Personeelsdienst op 02 785 33 44 
of via personeelsdienst@overijse.be. 

Redder worden, maar niet het juiste diploma? 
Wij zorgen gratis voor je opleiding.  

Meer info? 
Kijk voor de volledige job- en profi elbeschrijving, de 
voorwaarden en de selectie procedure op www.overijse.be/jobs. 
Solliciteren kan tot en met 12 januari 2021.

Advocatenkantoor “KDC & Partners” te Brussel-Etterbeek Zoekt:

ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER  (m/v), halftijds

Profiel:
Perfecte kennis van het Nederlands, degelijke 
beheersing van het Frans en voldoende kennis 
van het Engels, doorgedreven kennis van 
Microsoft Office, een proactieve, dynamische 
ingesteldheid, verzorgd voorkomen; 

Het takenpakket omvat onder meer: onthaal, 
dactylo, office management en divers 
administratief werk.

Wij bieden interessante financiële 
voorwaarden, een aangename werksfeer en 
staan open voor een soepele werktijd- en 
vakantieregeling. Het kantoor is makkelijk 
bereikbaar. Metro- en treinstation Merode 
vlakbij.

Gelieve uw kandidatuur met c.v. te sturen naar :
Stefaan Cnudde en Jorden Wouters KDC & Partners, Galliërslaan 33, 1040 Brussel 
Tel. : 02 737 70 60 E-mai : scnudde@kdcpartners.com of jwouters@kdcpartners.com

  
Tweeduizend euro voor eerste job 
De gemiddelde loonverwachting voor de eerste job ligt op 
2.022 euro netto voor afgestudeerde masters. Dat blijkt 
uit een rondvraag van Vlerick Business School.

Het onderzoek bij millennials vertoont 
hoge arbeidsmarktverwachtingen. Ze 
willen een aangename werkomge-
ving met interessante kansen om je 
verder professioneel te ontwikkelen. 
Goede communicatie met collega’s, 
een sociale sfeer en opleidingsmoge-
lijkheden staan bovenaan de lijst.
Ruim zeshonderd afstuderende jon-
geren namen deel aan de bevraging, 
die dus ook naar het startloon peil-
de. De gemiddelde loonverwachting 
bij de start van de eerste job ligt op 
2.022 euro netto voor masters en 
2.363 euro netto voor advanced 
masters (die een zogenaamde 
MaNaMa-opleiding startten). De ver-
wachting na vijf jaar werken stijgt 
naar respectievelijk 2.937 euro en 
4.226 euro netto.
Op het moment van de bevraging 
hadden de meesten een positief 
gevoel over hun financiële toekomst 

en het aantal beschikbare jobs. Maar 
een bijkomende bevraging van Vlerick 
toont aan dat dat optimisme een 
serieuze knauw kreeg. Nog slechts 
30 procent van de respondenten ziet 
de economische situatie post-corona 
rooskleurig in. Pre-corona was dat 
nog 54 procent.  (WiVi)

Op zoek naar job- 
advertenties? Die vind 
je zowel in dit weekend-
katern als elke werk-
dag – verspreid – in je 
krant. En natuurlijk ook 
altijd op Jobat.be  

Je voldoet aan de taalwetgeving en slaagt in een selectieproef (taal van 
de proef: Nederlands). Enkel de kandidaten die aan de aanwervings-
voorwaarden voldoen, worden uitgenodigd voor deelname aan de
selectieproeven.

Extralegale voordelen: maaltijdcheques, fi etsvergoeding, tussen-
komst in openbaar vervoer en hospitalisatieverzekering. en voor de
contractuele personeelsleden een 2de pensioenpijler.

Bijkomende inlichtingen: personeel@sint-genesius-rode.be of
02 609 86 65.

Interesse? Stuur uw cv, motivatiebrief en een kopie van uw diploma 
via brief of via e-mail ter attentie van het College van Burgemeester en 
Schepenen, Dorpsstraat 46, 1640 Sint-Genesius-Rode en dit uiterlijk 
op 18 januari 2021.

1 DESKUNDIGE VRIJE TIJD
B1-B3 – Contractueel - Voltijds

Takenpakket: Uitwerken en uitvoeren van het vrijetijdsbeleid, organisa-
tie van evenementen en promotionele activiteiten, communicatie over het
vrijetijdsaanbod, opstarten van een uitleendienst voor sport- en jeugd-
verenigingen, …

Profi el: Je bent in het bezit van een bachelordiploma of gelijkgesteld
diploma • Je hebt een grondige kennis van de reglementering inzake vrije-
tijdsbeleid • Je hebt kennis van de gebruikelijke informaticasystemen • Je 
hebt organisatie- en coördinatietalent • Je bent een stressbestendige team-
speler.

Aanbod: Een minimum bruto maandloon (0 jaar anciënniteit) van €2.460,78, 
excl. haardgeld of standplaatstoelage.

1 HOOFDDESKUNDIGE TECHNISCHE ZAKEN
B1-B3 – Proeftijd 9 maanden - Statutair - Voltijds

Takenpakket: Algemene coördinatie van de dienst technische zaken, 
operationele leiding werklieden, beheer van het magazijn, onderhoud wegen 
en kerkhof, het containerpark, … 

Profi el: Je bent in het bezit van een bachelordiploma of gelijkgesteld diploma. 
Indien je niet over het vereiste diploma beschikt, kom je in aanmerking als 
je voldoet aan de vereiste inzake relevante beroepservaring en slaagt voor 
een niveau- of capaciteitstest. • Je straalt autoriteit uit • Je bent voldoende 
assertief • Je hebt een lange termijnvisie • Je kan beleidsvoorbereidend werk 
doen • Je hebt verantwoordelijkheidszin • Respect voor timing en afspraken 
• Je bent stressbestendig • Je bent bereid om de nodige vormingen te volgen 
• Je hebt een sterke bekommernis om je eigen en andermans veiligheid.

Aanbod: Een minimum bruto maandloon (0 jaar anciënniteit) van €2.509,94 
excl. haardgeld of standplaatstoelage.

1 DESKUNDIGE AANKOPEN B1-B3 – Voltijds
Contract van bepaalde duur met optie onbepaalde duur

Takenpakket: Het ondersteunen van de beleidsplanning van het 
lokaal bestuur inzake het aankoopbeleid. Je beheert o.a. de module 3P 
overheidsopdrachten, je bouwt mee een contractenbeheermodule uit 
en volgt dit op. Je optimaliseert het gebruik van raamovereenkomsten en 
groepsaankopen en onderhandelt met leveranciers inzake het aankoopbeleid.

Profi el: Je hebt een bachelordiploma, bij voorkeur in een fi nanciële richting 
• Je hebt kennis van de wetgeving rond overheidsopdrachten, het decreet 
lokaal bestuur en de BBC-regelgeving of je bent bereid je hierin bij te scholen 
• Je hebt schriftelijke en mondelinge vaardigheden • Je bent vlot in de sociale 
omgang, tactvol, discreet en je hebt respect voor het beroepsgeheim • Je 
hebt een grondige kennis van de gebruikelijke informaticasystemen.

Aanbod: Een minimum bruto maandloon (0 jaar anciënniteit) van €2.509,94 
excl. haardgeld of standplaatstoelage.

www.sint-genesius-rode.be

Het Lokaal Bestuur
SINT-GENESIUS-RODE
werft aan (m/v):

OCMW
ST-GENESIUS-RODE

“Na de renovatie zal het Begijntjesbad chloorarm zijn.
Zo zijn er nog niet veel in België. Geen prikkende 
ogen meer in het water. Ook de klimatisering en de 
akoestiek zullen verbeteren. Hierdoor zullen we in een 
gezondere omgeving kunnen werken.”

KAREN VAN DEN BROECK, 
REDDER BEGIJNTJESBAD

Wij zoeken voor het gemeentelijk zwembad “het Begijntjesbad”:

Op zoek naar 
een job met pit?

redders (in opleiding)

Je waakt over de veiligheid
van de zwemmers, onderhoudt 
het zwembad en verzorgt 
het onthaal.  

gezondere omgeving kunnen werken.”

KAREN VAN DEN BROECK, 
REDDER BEGIJNTJESBAD
KAREN VAN DEN BROECK, 
REDDER BEGIJNTJESBAD

www.overijse.be/jobs

Vragen? 
Contacteer de Personeelsdienst op 02 785 33 44 
of via personeelsdienst@overijse.be. 

Redder worden, maar niet het juiste diploma? 
Wij zorgen gratis voor je opleiding.  

Meer info? 
Kijk voor de volledige job- en profi elbeschrijving, de 
voorwaarden en de selectie procedure op www.overijse.be/jobs. 
Solliciteren kan tot en met 12 januari 2021.

Advocatenkantoor “KDC & Partners” te Brussel-Etterbeek Zoekt:

ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER  (m/v), halftijds

Profiel:
Perfecte kennis van het Nederlands, degelijke 
beheersing van het Frans en voldoende kennis 
van het Engels, doorgedreven kennis van 
Microsoft Office, een proactieve, dynamische 
ingesteldheid, verzorgd voorkomen; 

Het takenpakket omvat onder meer: onthaal, 
dactylo, office management en divers 
administratief werk.

Wij bieden interessante financiële 
voorwaarden, een aangename werksfeer en 
staan open voor een soepele werktijd- en 
vakantieregeling. Het kantoor is makkelijk 
bereikbaar. Metro- en treinstation Merode 
vlakbij.

Gelieve uw kandidatuur met c.v. te sturen naar :
Stefaan Cnudde en Jorden Wouters KDC & Partners, Galliërslaan 33, 1040 Brussel 
Tel. : 02 737 70 60 E-mai : scnudde@kdcpartners.com of jwouters@kdcpartners.com

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.



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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Teambuilding van de toekomst is online én offline
Ook organisatoren van teambuildings hebben flink te lijden onder de coronapandemie.
Maar ze vonden een nieuwe adem met een digitaal aanbod. “Online teambuilding zal zeker ook een succes blijven.”

“Tijdens de eerste lockdown
hebben we enorm afgezien. Zo-
dra de veiligheidsmaatregelen
versoepelden, was er een korte
opflakkering. Maar eind septem-
ber kampten we toch met een
omzetdaling van 90 procent”,
vertelt Cobus Van Gheluwe van
Funkey, dat zich met twee vas-
te medewerkers en een aan-
tal freelancers specialiseert in
teambuilding-activiteiten. “Sinds
oktober neemt de vraag naar on-
line teambuilding gelukkig fors
toe. Zo kunnen we toch het jaar
in schoonheid afsluiten.”

VIRTUELE WORKSHOP
Zijn bedrijf werkte, naast een
aanbod van meer dan 300 fy-
sieke activiteiten, ondertussen
al zowat 25 online activiteiten

uit. “Dit gaat van een virtuele
chocolade workshop, naar een
gepersonaliseerde online quiz of

een remote escape game.”
De pluspunten van dergelijke
online teambuilding is uiteraard

dat het Covid-proof is. Boven-
dien overstijgt het de geogra-
fische afstand. “Collega’s kun-
nen deelnemen van overal. Het
is flexibeler, goedkoper en ook
eenvoudiger te organiseren. Zo
hoef je bijvoorbeeld geen locatie
te huren.”
Volgens Van Gheluwe is de toe-
komst van teambuilding hybride:
fysiek, online of een combinatie
van beide. “Online teambuilding
zal zeker ook een succes blijven.
Daarnaast komen er nog hybride
concepten bij, die zowel een fy-
sieke als online component zul-
len hebben. En sowieso blijven
mensen nood hebben aan team-
building in real-life met fysiek
contact.” Al is het voor dat laat-
ste dus nog even wachten.

William VisterinSamen met je collega’s kan je bijvoorbeeld deelnemen aan een virtuele chocolade workshop.

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

Check onze beurskalender! 

De stad Lo-Reninge is op zoek 
naar nieuwe medewerkers (m/v) 
voor volgende functies: 

Aanbod: Boeiende jobs in een stabiele 

werkomgeving met een aantrekkelijk loon en 

bijkomende extralegale voordelen zoals  

maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 

vergoeding woon-werkverkeer (openbaar 

vervoer of fiets). Geslaagde kandidaten worden 

opgenomen in een wervingsreserve van 3 jaar.

Interesse? 

Voor de volledige functiebeschrijvingen 

en informatie over de selectieprocedure 

kan u terecht bij CC Select via  

https://ccselect.probisgroup.be/vacatures/ 

Voor vragen kan u terecht bij 02 467 35 40 of 

jobs@ccselect.be. 

Solliciteer via https://ccselect.probisgroup.be/

vacatures/. Of door uw motivatiebrief met cv, 

een kopie van het gevraagde diploma en een 

recent uittreksel uit het strafregister (niet ouder 

dan 6 maanden) uiterlijk op 11 januari 2021 

te sturen of persoonlijk te overhandigen (tegen 

ontvangstbewijs) aan de Stad Lo-Reninge - p/a 

CC Select, Vliegvelddreef 9, 1082 Brussel of aan 

Markt 11, 8647 Lo-Reninge.

OMGEVINGSAMBTENAAR  
Voltijds • contractueel • onbepaalde duur • A1a-A3a

Als gedreven omgevingsambtenaar met visie sta je binnen de dienst planning en 
stedenbouw als expert in voor het milieutechnisch onderzoeken en adviseren van 
omgevingsvergunningsaanvragen en andere milieu- en ruimtelijke ordeningsdossiers. Je 
evalueert proactief omgevingsvergunningen en vertaalt (milieu-)beleidsdoelstellingen in 
het vergunningenbeleid. 

Voorwaarden: houder zijn van een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld en 
beschikken over minimum 2 jaar relevante beroepservaring inzake milieu en/of 
ruimtelijke ordening; ofwel voldoen aan de vereisten inzake relevante beroepservaring 
en slagen voor een niveau- of capaciteitstest.

ALGEMEEN DIRECTEUR 
Voltijds • statutair • onbepaalde duur • decretale graad

Als algemeen directeur sta je in voor de algemene leiding van gemeente en OCMW.
Je zorgt ervoor dat de dienstverlening op een effectieve en efficiënte wijze verloopt. 
Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid. 
Je ondersteunt op deze wijze de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen.

Voorwaarden: houder zijn van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het 
universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat 
gelijkgesteld werd met universitair onderwijs. Beschikken over minimaal 4 jaar relevante 
beroepservaring.


