
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  

VIJF REDENEN WAAROM JE NIET OP SOLLICITATIEGESPREK MAG

Je cv staat op punt. Je motivatiebrief ook, althans dat denk je allemaal van jezelf. 
Je hebt de vereiste diploma’s en de motivatie. Toch hoor je niks. En mag je blijkbaar 
niet op (virtueel) sollicitatiegesprek? Hoe kan dat? Wel, om deze redenen.

1. JE VOLGT NIET DE JUISTE WEG
Als je niet alle instructies uit de vacature volgt, is de 
kans groot dat je op een zijspoor belandt. In sommi-
ge vacatures staat namelijk vermeld hoe er gesol-
liciteerd moet worden, benadrukt Michel Piedfort, 
loopbaanbegeleider bij Algida. “Bij de ene vacature 
staat er uitdrukkelijk vermeld dat een sollicitatiebrief 
nodig is. Bij een andere vacature staat bijvoorbeeld 
een referentienummer. Nog andere bedrijven aan-
vaarden alleen online reacties via een door hen be-
paald formulier.”

2. JE ONDERSCHEIDT JE AMPER
Het bedrijf ziet in jou onvoldoende het verschil met 
al die andere kandidaten. “Mogelijk is het voor jou 
moeilijker om de juiste competenties te benoemen of 
staat je cv vol vage termen zoals gemotiveerd, flexi-
bel en dynamisch”, aldus Michel Piedfort. 
Of je benadrukt onvoldoende wat je bereikt hebt? 
“Bedrijven zoeken sollicitanten die trots zijn op hun 
werk en er mee durven uitpakken. Vermeld je reali-
saties ook al in je cv. Wees niet te bescheiden. Durf 
te stoefen.”

3. JE VALT WEL OP, MAAR IN SLECHTE ZIN
Of het nu 6 of 30 seconden zijn, een recruiter be-
steedt weinig tijd aan jouw cv. Als hij of zij veel moet 
zoeken of niet meteen je boodschap of ervaring kan 
achterhalen, is dat negatief. Net als taalfouten. “Zelfs 
al solliciteer je voor een job waar je nooit iets hoeft 
neer te schrijven, spelfouten kunnen enorm storen. 
Laat daarom altijd je cv en/of motivatiebrief nalezen.”
Ook je online aanwezigheid kan parten spelen, want 
heel wat recruiters nemen een kijkje op je Face-
book-, Instagram- of Tiktok-account. “Wees daarom 
altijd voorzichtig met de boodschappen die je op so-
ciale media plaatst en deelt. Wat voor jou onschuldig 
bedoeld kan zijn, kan voor een bedrijf storend over-
komen. Denk bijvoorbeeld aan politieke uitlatingen 
of discriminerende opmerkingen.”

4. JE HEBT GATEN IN JE CV
Zelfs al ben je ziek geweest, zat je thuis met burn-
out, was je werkloos of ging je op wereldreis, ook dat 
mag je in je cv vermelden, vindt de loopbaanbege-
leider. “Een gat in je cv hoeft niet erg te zijn. Benoem 
deze periode en vertel wat je hier uit geleerd hebt. 

Welke ervaring neem je hieruit mee, die voor de nieu-
we werkgever vandaag waardevol kan zijn.” 

5. DE MISSING LINK
Dat is een klassieker: je legt onvoldoende de link 
tussen wat de organisatie zoekt en wat jij hen kan 
bieden. “Ik noem dit je eigen ervaring koppelen aan 
wat het bedrijf zoekt”, oppert hij. “In een cv vertrek-
ken we vaak vanuit de ik-gedachte. Maar probeer te 
denken vanuit de gedachte: wat zoekt het bedrijf?”, 
stelt Piedfort, die in dit kader benadrukt dat een 
gepersonaliseerd cv vandaag sowieso voorrang 
krijgt op het standaard exemplaar dat je naar alle 
bedrijven verstuurt. 
En wat als jouw werkervaring niet overeenkomt met 
de functie waarvoor je solliciteert? Want het is best 
een moeilijke oefening voor wie een andere job zoekt 
in een andere sector. “Heb je onvoldoende ervaring 
in je beroepsleven, probeer dan de ervaring te zoe-
ken in je privéleven om zo de link te leggen”, raadt hij 
aan. “Zet dan bijvoorbeeld in op de gevraagde soft 
skills als je hard skills minder aansluiten.”

William Visterin

Waarom mailen of
bellen ze niet?

“Vermeld je realisaties 
ook al in je cv.

Wees niet te bescheiden.
Durf te stoefen.” 

Michel Piedfort,   
loopbaanbegeleider bij Algida
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info@vmc-select.be
     Merry Christmas &

a happy new year

Bedankt aan al onze klanten en kandidaten.
Dankzij jullie werd 2020 onverwacht  

een heel succesvol jaar!
Wij starten 2021 met dezelfde  
inzet voor een sterk resultaat.

www.vmc-select.be

jouw profiel
Houder van het diploma bachelor, 
bij voorkeur in de richting van ruimtelijke ordening, architectuur, 
bouwkunde, landmeetkunde, aanverwante
of daarmee gelijkgesteld.
Affiniteit/werkervaring met de reglementering iz ruimtelijke 
ordening is een troef.  In het bezit zijn van een rijbewijs B.

ingenieur technische 
aangelegenheden
(contract onbepaalde duur - voltijds) + wervingsreserve 2j

jouw uitdaging
Van a tot z (zowel technisch, administratief, financieel, enz…) 
beheren van kleine en grote technische werken en projecten 
(infrastructuur en patrimonium) en tevens instaan voor het 
technisch onderhoud van deze infrastructuur en accommodaties.

jouw profiel
Houder van het diploma master in de industriële wetenschappen of 
master in de ingenieurswetenschappen.
Specifieke kennis over of ervaring in moderne HVAC- en/of 
gebouwbeheerssystemen in utilitaire gebouwen is een pluspunt.

deskundige archief
(contract onbepaalde duur  – voltijds) + wervingsreserve 2j

jouw uitdaging
Beheren van het digitale en gedigitaliseerde archief van de 
stad. Ontwikkelen van een beleid inzake digitaal archiefbeheer. 
Meewerken aan de brede werking van het stadsarchief.

jouw profiel
Houder zijn van een diploma bachelor.
Attesten en /of bijkomende getuigschriften van het volgen van een 
opleiding mbt (digitaal) archiveren zijn een meerwaarde.
Bij het ontbreken van zulk een attest of getuigschrift is het behalen 
ervan binnen een periode van drie jaren een noodzaak.

deskundige omgeving – 
ruimtelijke ordening
(contract onbepaalde duur  – voltijds) + wervingsreserve 2j

jouw uitdaging
Als deskundige omgeving - ruimtelijke ordening maak je deel uit 
van een team dat instaat voor de uitvoering van het vergunningen- 
en handhavingsbeleid.

Wij zijn Tongeren en zoeken een

ons aanbod 
Voltijdse arbeidsovereenkomst/onbepaalde duur, maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen
Verloningsbarema (bruto/maand):
Deskundigen:  B1/B3: €2.509,94-€4.229,18
Ingenieur:  A1a/A2a: €3170,07-€5252,02

bijkomende informatie
e-mail: personeelsdienst@stadtongeren.be  
website: www.tongeren.be/vacatures 

interesse ?
Kandidaturen uiterlijk op 06 februari 2021 indienen, vergezeld van 
het sollicitatieformulier, een uitgebreid cv met foto, een kopie van 
het vereiste diploma en het rijbewijs:
-  bij het college van burgemeester en schepenen, 

Maastrichterstraat 10 te Tongeren 
- bij de personeelsdienst, Maastrichterstraat 10 te Tongeren
- per e-mail naar: personeelsdienst@stadtongeren.be  

Het sollicitatieformulier, de functiebeschrijving, de formele 
voorwaarden kun je downloaden via www.tongeren.be/vacatures



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. 

Expert in verpakkingen en expert in groenonderhoud,
maatwerkbedrijf  met economische én sociale meerwaarde. 

Actief in regio Londerzeel, Breendonk, Steenhuffel en Willebroek.

Ben jij als groepsleider uit het goede hout 
gesneden?

Groepsleiders montage: assemblage van fietsen 
of van promomateriaal voor een brouwerij.

Groepsleider groendienst: aanleg en onderhoud 
van parken, bedrijfsterreinen, grotere privé tuinen.

Functie: Je krijgt de leiding over een groep arbeiders. Je organiseert werkopdrachten. 
Je zet de juiste persoon op de juiste plaats, werkt zelf mee met de ploeg en controleert 
de kwaliteit. En vooral ben jij de spilfiguur tussen de klanten, de leden van je team en 
onze sociale dienst. Meer info vind je op www.maatwerkbedrijfbwb.be
Profiel: Wat je onlangs of al een poosje geleden gestudeerd hebt zal niet de doorslag 
geven. Wie je bent is immers belangrijker dan wat je geleerd hebt. Natuurlijk werk je 
graag, kun je tegen wat stress, ben je een teamspeler en is je administratie in orde. Je 
bent bereid een andere opdracht uit te voeren als het nodig is. En je hebt een rijbewijs 
B. Tot slot spreek je vlot Nederlands. We werken hard, lachen graag en doen alles voor 
onze doelgroep.
Wij bieden:
Een correct loon en een pakket extralegale voordelen. Maar ook “rimpeldagen”, 
dat zijn extra vakantiedagen vanaf je 35ste.
Hoe solliciteer je?
Schrijf een mailtje, voeg er je cv bij en stuur het naar Veerle Goossens: 
v.goossens@maatwerkbedrijfbwb.be. Telefonische info op 052 52 27 00.

de golf, vergeleken met 7 procent in de eerste golf: een 
verdubbeling in enkele maanden tijd. 
In het huidige economische klimaat lijken veel freelan-
cers het dus moeilijk te hebben. 53 procent werd ge-
confronteerd met geannuleerde opdrachten. Bijna de 
helft van hen is onzeker over hun professionele toe-

Freelancers reageerden op de crisis door hun manier 
van werken te vernieuwen. Drie kwart onder hen heeft 
het heft al in eigen handen genomen door anders met 
hun bedrijfsvoering om te gaan. Zo nemen ze minder 
risico’s (54 procent) of selecteren hun opdrachten zorg-
vuldiger (47 procent).  (WiVi)

De Regie der Gebouwen werft aan:

Projectleiders HVAC voor 
Antwerpen of Brussel

Jouw functie: Je staat in voor het beheer en het onderhoud van de 
groenvoorzieningen, onderhoud van grachten en bermen en de 
onkruidbestrijding in plantsoenen. Je maakt de technische planning 
op en zorgt voor ondersteuning bij de werkzaamheden van de groen-
dienst en het onderhouden van het groenpatrimonium. Je staat in 
voor technische ondersteuning bij de werkzaamheden van het kerk-
hofbeheer. Je kijkt toe of het werk op een gepaste manier kan worden 
uitgevoerd: met aandacht voor orde en netheid, kwaliteit, milieu en 
veiligheid zodat het werk ongestoord en vlot kan plaatsvinden.

Aanbod: Een bruto geïndexeerde jaarwedde: € 31 163,9 (5 dienst-
jaren, schaal D4) + haard- of standplaatstoelage en maaltijdcheques 
van 8,00 euro.

Interesse? U dient uw kandidatuur over te maken via de inschrijvings-
bundels die je kan opvragen bij de personeelsdienst 
personeel@hulshout.be. Uiterlijk indienen op 15 januari 2021.

Het lokaal bestuur van Hulshout gaat over tot de werving van:
1 VOLTIJDS TECHNISCH EXPERT D4 
- GROEN - contract van onbepaalde duur

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.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.

Da meent ge nie! 
Ne whatsapp groep 
van ’t werk!
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Wij actief in de sectoren

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



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

 www.kbs-systems.be

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

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

Meer info? Contacteer Hanne Hooyberghs via 011 36 10 61 www.motmansenpartners.be     
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. 
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

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

 www.indupol.com

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

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

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

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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

de golf, vergeleken met 7 procent in de eerste golf: een 
verdubbeling in enkele maanden tijd. 
In het huidige economische klimaat lijken veel freelan-
cers het dus moeilijk te hebben. 53 procent werd ge-
confronteerd met geannuleerde opdrachten. Bijna de 
helft van hen is onzeker over hun professionele toe-

Freelancers reageerden op de crisis door hun manier 
van werken te vernieuwen. Drie kwart onder hen heeft 
het heft al in eigen handen genomen door anders met 
hun bedrijfsvoering om te gaan. Zo nemen ze minder 
risico’s (54 procent) of selecteren hun opdrachten zorg-
vuldiger (47 procent).  (WiVi)

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

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

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

Je cv staat op punt. Je motivatiebrief ook, althans dat 
denk je allemaal van jezelf. Je hebt de vereiste diploma’s 
en de motivatie. Toch hoor je niks. En mag je blijkbaar 
niet op (virtueel) sollicitatiegesprek? Hoe kan dat?
Wel, om deze redenen.

1. JE VOLGT NIET DE JUISTE WEG
Als je niet alle instructies uit de vacature volgt, is de kans groot dat je op een 
zijspoor belandt. In sommige vacatures staat namelijk vermeld hoe er gesollici-
teerd moet worden, benadrukt Michel Piedfort, loopbaanbegeleider bij Algida.
“Bij de ene vacature staat er uitdrukkelijk vermeld dat een sollicitatiebrief no-
dig is. Bij een andere vacature staat bijvoorbeeld een referentienummer. Nog 
andere bedrijven aanvaarden alleen online reacties via een door hen bepaald 
formulier.”

2. JE ONDERSCHEIDT JE AMPER 
Het bedrijf ziet in jou onvoldoende het verschil met al die andere kandidaten. 
“Mogelijk is het voor jou moeilijker om de juiste competenties te benoemen of 

VIJF REDENEN WAAROM JE NIET OP SOLLICITATIEGESPREK MAG staat je cv vol vage termen zoals gemotiveerd, flexibel en dynamisch”, aldus 
Michel Piedfort. 
Of je benadrukt onvoldoende wat je bereikt hebt? “Bedrijven zoeken sollicitan-
ten die trots zijn op hun werk en er mee durven uitpakken. Vermeld je realisa-
ties ook al in je cv. Wees niet te bescheiden. Durf te stoefen.”

3. JE VALT WEL OP, MAAR IN SLECHTE ZIN 
Of het nu 6 of 30 seconden zijn, een recruiter besteedt weinig tijd aan jouw 
cv. Als hij of zij veel moet zoeken of niet meteen je boodschap of ervaring kan 
achterhalen, is dat negatief. Net als taalfouten. “Zelfs al solliciteer je voor een 
job waar je nooit iets hoeft neer te schrijven, spelfouten kunnen enorm storen. 
Laat daarom altijd je cv en/of motivatiebrief nalezen.”
Ook je online aanwezigheid kan parten spelen, want heel wat recruiters ne-
men een kijkje op je Facebook-, Instagram- of Tiktok-account. “Wees daarom 
altijd voorzichtig met de boodschappen die je op sociale media plaatst en 
deelt. Wat voor jou onschuldig bedoeld kan zijn, kan voor een bedrijf storend 
overkomen. Denk bijvoorbeeld aan politieke uitlatingen of discriminerende op-
merkingen.”

4. JE HEBT GATEN IN JE CV
Zelfs al ben je ziek geweest, zat je thuis met burn-out, was je werkloos of ging 
je op wereldreis, ook dat mag je in je cv vermelden, vindt de loopbaanbege-
leider. “Een gat in je cv hoeft niet erg te zijn. Benoem deze periode en vertel 
wat je hier uit geleerd hebt. Welke ervaring neem je hieruit mee, die voor de 
nieuwe werkgever vandaag waardevol kan zijn.” 

5. DE MISSING LINK
Dat is een klassieker: je legt onvoldoende de link tussen wat de organisatie
zoekt en wat jij hen kan bieden. “Ik noem dit je eigen ervaring koppelen aan
wat het bedrijf zoekt”, oppert hij. “In een cv vertrekken we vaak vanuit de ik-
gedachte. Maar probeer te denken vanuit de gedachte: wat zoekt het bedrijf?”,
stelt Piedfort, die in dit kader benadrukt dat een gepersonaliseerd cv vandaag
sowieso voorrang krijgt op het standaard exemplaar dat je naar alle bedrijven 
verstuurt. 
En wat als jouw werkervaring niet overeenkomt met de functie waarvoor je 
solliciteert? Want het is best een moeilijke oefening voor wie een andere job 
zoekt in een andere sector. “Heb je onvoldoende ervaring in je beroepsleven, 
probeer dan de ervaring te zoeken in je privéleven om zo de link te leggen”, 
raadt hij aan. “Zet dan bijvoorbeeld in op de gevraagde soft skills als je hard 
skills minder aansluiten.”

William Visterin 

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

Waarom mailen of
bellen ze niet?



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.

Het leven is zo mooi, daar wil je toch zoveel mogelijk van genieten? 
Van élk moment dus, ook van de dagelijkse klusjes. Brabantia helpt 
daar graag bij, met prachtige producten die prettig in gebruik én 
duurzaam zijn. Zo maken we het leven, maar ook onze planeet een 
beetje mooier. 

Met ongeveer 1000 ‘Brabantianen’ zorgen we voor de (wereldwijde) 
productie, marketing, verkoop en distributie van onze Designed for 
Living producten.

In het kader van onze huidige groei zijn we voor ons 
distributiecentrum in Pelt op zoek naar een

• SUPERVISOR DISTRIBUTIECENTRUM DAGPLOEG
• SUPERVISOR DISTRIBUTIECENTRUM NACHTPLOEG
• SUPPLY CHAIN ENGINEER

Heb je interesse in één van deze functies?
Scan de QR-code voor een uitgebreide functieomschrijving of surf naar 
www.jobat.be.

Wat heeft Brabantia je te bieden?
Veel! Een afwisselende baan, op voltijdse basis, met een contract van onbepaalde 
duur.  Een inspirerende omgeving, waarin je je energie kwijt kunt alsook je ideeën. 
Waar je volop kansen krijgt om te leren en je omringd wordt door leuke collega’s. 
Waar de professionaliteit van een multinational samenkomt met de charme en het 
ondernemerschap van een familiebedrijf.

Kom je bij ons team?
Is dit de baan voor jou? Stuur dan voor 11 januari je 
motivatie en CV naar Evy.Meekers@brabantia.com. 
Wil je eerst meer informatie? Op www.brabantia.com 
vind je alles over Brabantia als bedrijf en over ons 
interessante werkgebied. 

Bekijk onze vacatures: 
www.pxl.be/jobs

DIENSTHOOFD
MULTIMEDIAAL LEERCENTRUM

Hogeschool PXL  
heeft volgende vacature

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



Spoor 56 - een organisatie voor jeugdhulp - zoekt een algemeen directeur om 
de organisatie verder te transformeren naar een duurzame toekomst. Vanuit een 
diep geworteld geloof in elke mens zijn unieke kwaliteiten en krachten blinken alle 
medewerkers van Spoor 56 uit om samen, dikwijls in moeilijke omstandigheden en 
soms in schijnbaar uitzichtloze situaties, het verschil te maken.

Spoor 56 hee�  de ambitie verder te ontwikkelen op vlak van leiderschap 
en pedagogische visie, wendbaar in te spelen op uitdagingen, te groeien in 
projectmanagement en mensen  binnen onze organisatie verder te verbinden.

www.spoor56.be

Algemeen Directeur

Jeugdhulp in Hamme, 
Nieuwkerken Waas
en Dendermonde

FUNCTIE: Verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatorische en � nanciële 
leiding van de organisatie - stuurt een team van clusterverantwoordelijken en 
beleidsmedewerkers voor 3 campussen gespreid over Hamme, Nieuwkerken 
Waas en Dendermonde - bouwt goede contacten uit met externe stakeholders en 
vertegenwoordigt met trots de organisatie - motiveert en coacht de medewerkers 
en laat hen ontpooien in hun functie - bouwt een duurzaam personeelsbeleid uit
- ontwikkelt en vertaalt samen met je team de visie in concrete realistische doelstellingen 
en bouwt verder aan een organisatie met één duidelijke structuur.

JIJ: hebt een bachelor of masterdiploma én leidinggevende ervaring (pedagogische 
en organisatorisch-� nanciële-administratieve kennis en expertise zijn een 
meerwaarde) - bent een sterke leider en beschikt over voldoende beleidsmatige 
managementvaardigheden - houdt van samenwerken en kan coachen waar nodig
- beschikt over de nodige stressmanagement-vaardigheden - kan een goed evenwicht 
behouden tussen delegeren en besluitvaardigheid - hebt analytische competenties en 
kennis van � nancieel management.

AANBOD: Een voltijds contract van onbepaalde duur - aantrekkelijk loon aangevuld 
- extralegale voordelen.

Meer informatie vind je op www.spoor56.be

INTERESSE? Stuur jouw motivatiebrief én cv uiterlijk op 1 februari 2021 via mail, 
gericht aan de voorzitter Mevr. C. Caimo, op het adres schutyser.caimo@gmail.com. 
Bijkomende telefonische informatie kan je verkrijgen via 0471/ 10 22 77.

DIRECTEUR INTERNE 
DIENSTVERLENING 

Contractueel – A4a-A4b – voltijds

De lokale overheid Ninove is op zoek naar een directeur interne dienstverlening.  

Je zorgt samen met jouw team van diensthoofden voor een sterk beleid op 
het vlak van human resources, IT, communicatie, juridische zaken, preventie 
en integrale veiligheid. Ben jij iemand die graag zijn schouders zet onder de 
interne organisatie? Raak je geboeid door het verbeteren en optimaliseren van de 
werking? Ben je gebeten door het aansturen en coachen van mensen? Dan ben jij 
de persoon die we zoeken! 

Wat verwachten we van jou? 

Een masterdiploma, in combinatie met 5 jaar relevante beroepservaring.  

Geen masterdiploma? Dan kan je in elk geval 5 jaar relevante beroepservaring 
voorleggen. Voor de start van de selectieprocedure vragen we je een capaciteitstest
op het niveau van de functie af te leggen. Slaag je voor die test, dan nemen we je 
mee in de selectieprocedure. 

Interesse?

Solliciteren kan uiterlijk tot 24 januari 2021, via mail naar ninove@ascento.be. 
Vermeld in het onderwerp van je mail zeker de functietitel waarvoor je solliciteert.

Problemen met solliciteren?  Neem dan contact op met Eva Dewalheyns via   
ninove@ascento.be of 0491 71 53 63.

Meer info omtrent de functie-inhoud en de algemene toelatingsvoorwaarden kan 
je terugvinden op www.ninove.be/vacatures. 

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

In elk van ons zit een Ludo. Dat gefrustreerde stemmetje 

dat knaagt aan je werkgeluk. Hoor je hem tegenwoordig 

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

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

inspiratie om weer vrolijk te worden van je huidige job.

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

Bestaat er ook
een vaccin tegen
een ambetante baas?

 Te veel last van je Ludo? 
 Surf naar Jobat.be 
 en vind een job die écht bij je past. 



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.

w w w . m m t . b e

Ingevolge een interne promotie zijn wij momenteel dringend op zoek naar een (m/v): 

SALES MANAGER 
FRANKRIJK

Maes Mattress Ticking, 
gelegen in Zwevegem, is markt-
leider in het weven en breien 
van hoogwaardige matrastijken 
die wereldwijd worden geëx-
porteerd. Met een team van 
100 medewerkers staan wij 
dagelijks in voor het dessineren, 
produceren en verkopen van 
een kwaliteitsproduct dat vol-
doet aan de strengste wereld-
normen.

n  TAKEN: • U werkt in de boeiende en uitdagende sector van de textiel, een markt met een zeer 
sterke dynamiek vol afwisseling. • Vanzelfsprekend volgt u een vast klantenbestand feilloos op. 
• U prospecteert en bouwt verder ons klantenbestand uit in Frankrijk. • U werkt actief mee aan 
het opbouwen van een wederzijdse vertrouwensrelatie. • In samenwerking met het design- en 
productieteam vertaalt u de wensen en projecten van de klant in concrete productiemogelijk-
heden. • U rapporteert aan de directie.

n  PROFIEL: • Voor ons telt het sales-gen. Sales moet u gewoon in het bloed zitten. • U hebt die 
go-for-it-attitude: resultaatgericht, een pionier en iemand die verantwoordelijkheid neemt. • Als 
het over onderhandelen gaat, staat u stevig in de schoenen. • U hebt voeling met interieur en 
designtrends, en voelt zich niet beperkt door landsgrenzen. • Uw talenkennis zal deuren open-
en; Nederlands en Frans zijn absolute vereisten.

n  AANBOD: • Een boeiende job met verantwoordelijkheid in een modern textielbedrijf dat 
steeds op zoek is naar technologische vernieuwingen. • Een solide onderneming met een 
uitstekende rating en een no-nonsense bedrijfscultuur. • Een aantrekkelijk remuneratiepakket 
en een representatieve bedrijfswagen. 

INTERESSE? Geïnteresseerde kandidaten mailen uitgebreid cv en pasfoto naar 
Maes Mattress Ticking t.a.v. mevr. Els Vermeulen (els.vermeulen@mmt.be). 
Wij zorgen voor een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur.
Deze vacature vindt u ook op www.ago.be 
De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International.

www.ago.be • info@ago.be

Fijn Eindejaar 
& Beste Wensen

www.verdonckbv.be

VERPLEEGKUNDIGE
C3-C4/BV1-BV3

ZORGKUNDIGE
C1-C2

OMDAT JE BEST NIET MET EENDER WIE 
IN ZEE GAAT.

Op zoek naar 
een job met pit?

www.overijse.be/jobs

“Het Lokaal Bestuur Overijse is een 
moderne onderneming waar je zowel 
op inhoudelijk vlak als op 
beleidsniveau vele 
uitdagingen vindt.”

TIM HOUBEN 
AFDELINGSHOOFD
GRONDGEBIEDZAKEN

Wij zoeken: 
een beleidsmedewerker
• Je ontwikkelt een kwaliteits beleid en 

bewaakt het. 
• Je adviseert het management over het 

te voeren beleid. 
• Je gaat op zoek naar procesverbeteringen. 
• Je faciliteert het projectmanagement.
• Je adviseert over en begeleidt 

veranderingstrajecten.

op inhoudelijk vlak als op op inhoudelijk vlak als op 
beleidsniveau vele 
uitdagingen vindt.”

TIM HOUBEN 
AFDELINGSHOOFD
GRONDGEBIEDZAKEN

op inhoudelijk vlak als op 
beleidsniveau vele 
uitdagingen vindt.”

TIM HOUBEN 
AFDELINGSHOOFD
GRONDGEBIEDZAKEN

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

Meer info? Kijk voor de volledige job- en profi el-
beschrijving, de voorwaarden en de selectieprocedure 
op www.overijse.be/jobs. Solliciteren kan tot en met 
31 januari 2021.

“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.

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.

w w w . m m t . b e

Ingevolge een interne promotie zijn wij momenteel dringend op zoek naar een (m/v): 

SALES MANAGER 
FRANKRIJK

Maes Mattress Ticking, 
gelegen in Zwevegem, is markt-
leider in het weven en breien 
van hoogwaardige matrastijken 
die wereldwijd worden geëx-
porteerd. Met een team van 
100 medewerkers staan wij 
dagelijks in voor het dessineren, 
produceren en verkopen van 
een kwaliteitsproduct dat vol-
doet aan de strengste wereld-
normen.

n  TAKEN: • U werkt in de boeiende en uitdagende sector van de textiel, een markt met een zeer 
sterke dynamiek vol afwisseling. • Vanzelfsprekend volgt u een vast klantenbestand feilloos op. 
• U prospecteert en bouwt verder ons klantenbestand uit in Frankrijk. • U werkt actief mee aan 
het opbouwen van een wederzijdse vertrouwensrelatie. • In samenwerking met het design- en 
productieteam vertaalt u de wensen en projecten van de klant in concrete productiemogelijk-
heden. • U rapporteert aan de directie.

n  PROFIEL: • Voor ons telt het sales-gen. Sales moet u gewoon in het bloed zitten. • U hebt die 
go-for-it-attitude: resultaatgericht, een pionier en iemand die verantwoordelijkheid neemt. • Als 
het over onderhandelen gaat, staat u stevig in de schoenen. • U hebt voeling met interieur en 
designtrends, en voelt zich niet beperkt door landsgrenzen. • Uw talenkennis zal deuren open-
en; Nederlands en Frans zijn absolute vereisten.

n  AANBOD: • Een boeiende job met verantwoordelijkheid in een modern textielbedrijf dat 
steeds op zoek is naar technologische vernieuwingen. • Een solide onderneming met een 
uitstekende rating en een no-nonsense bedrijfscultuur. • Een aantrekkelijk remuneratiepakket 
en een representatieve bedrijfswagen. 

INTERESSE? Geïnteresseerde kandidaten mailen uitgebreid cv en pasfoto naar 
Maes Mattress Ticking t.a.v. mevr. Els Vermeulen (els.vermeulen@mmt.be). 
Wij zorgen voor een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur.
Deze vacature vindt u ook op www.ago.be 
De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International.

www.ago.be • info@ago.be

Fijn Eindejaar 
& Beste Wensen

www.verdonckbv.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.

OMDAT JE BEST NIET MET EENDER WIE 
IN ZEE GAAT.

Kortrijk 
Vaartstraat 25 

056 225 880

Gent 
Kortrijksesteenweg 1099 

093 108 339

www.aanwervingshuis.be

info@aanwervingshuis.be



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

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. 

c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



www.overijse.be/jobs

Meer info? Kijk voor de volledige job- en profi el-
beschrijving, de voorwaarden en de selectieprocedure 
op www.overijse.be/jobs. Solliciteren kan tot en met 
31 januari 2021.

www.overijse.be/jobs

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.

 Expert in verpakkingen en expert in groenonderhoud, 

maatwerkbedrijf  met economische én sociale meerwaarde. 
Actief in regio Londerzeel, Breendonk, Steenhuffel en Willebroek.

Ben jij als groepsleider uit het goede hout 
gesneden?

Groepsleiders montage: assemblage van fietsen 
of van promomateriaal voor een brouwerij.

Groepsleider groendienst: aanleg en onderhoud 
van parken, bedrijfsterreinen, grotere privé tuinen.

Functie: Je krijgt de leiding over een groep arbeiders. Je organiseert werkopdrachten. 
Je zet de juiste persoon op de juiste plaats, werkt zelf mee met de ploeg en controleert 
de kwaliteit. En vooral ben jij de spilfiguur tussen de klanten, de leden van je team en 
onze sociale dienst. Meer info vind je op www.maatwerkbedrijfbwb.be
Profiel: Wat je onlangs of al een poosje geleden gestudeerd hebt zal niet de doorslag 
geven. Wie je bent is immers belangrijker dan wat je geleerd hebt. Natuurlijk werk je 
graag, kun je tegen wat stress, ben je een teamspeler en is je administratie in orde. Je 
bent bereid een andere opdracht uit te voeren als het nodig is. En je hebt een rijbewijs 
B. Tot slot spreek je vlot Nederlands. We werken hard, lachen graag en doen alles voor 
onze doelgroep.
Wij bieden:
Een correct loon en een pakket extralegale voordelen. Maar ook “rimpeldagen”,  
dat zijn extra vakantiedagen vanaf je 35ste.
Hoe solliciteer je?
Schrijf een mailtje, voeg er je cv bij en stuur het naar Veerle Goossens:  
v.goossens@maatwerkbedrijfbwb.be. Telefonische info op 052 52 27 00.

De Welzijnskoepel West-Brabant is een samenwerkingsverband van  
25 OCMW’s en gemeenten in de rand rond Brussel. 

In onze organisatie maak je deel uit van een hecht team met goede 
ondersteuning, leuke collega’s en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

De Welzijnskoepel West-Brabant organiseert een gezamenlijke aanwerving met De HoofdZorg voor  
1 psycholoog bestaande uit:
 •  19u KLINISCH PSYCHOLOOG/PSYCHOTHERAPEUT  

(tewerkstelling door Welzijnskoepel West-Brabant)

 •  19u WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER  
(tewerkstelling door De HoofdZorg) 

Interesse? Neem dan zeker een kijkje op www.welzijnskoepelwb.be 

Vragen? Neem contact op met roel.verlinden@welzijnskoepelwb.be 

Solliciteren? Neem contact op met bart.de.saeger@dehoofdzorg.be

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?

Medewerker expeditie/verzending (Ref. 1414)
Functie: Samen met je collega’s vorm je een team van 4 verzendmedewerkers die de wereldwijde verzendingen tot een 
goed einde brengen. • Een goede samenwerking en communicatie met ons team in het verzendmagazijn is hierbij essentieel. 
• Daarnaast bereken je de correcte kosten, kies je de juiste transporteur en maak je de factuur en verzendnota op via ons 
ERP-pakket. • De uiteindelijke verzending verloopt via een software pakket waar de zendingen ook vlot opgevolgd kunnen 
worden; • Je pakt eventuele problemen tijdens transport snel aan en houdt daarbij nauw contact met het sales team.

Profi el: Je beschikt over een logistiek diploma en/of een relevante ervaring in een gelijkaardige functie. Ervaring in de 
transport- of exportsector is een plus. • Je bent administratief sterk en kan goed overweg met de PC. Idealiter heb je ook 
ervaring met ERP. • Je bent een gestructureerde teamplayer die gemotiveerd te werk gaat. • Je bent stressbestendig en weet 
op de juiste manier prioriteiten te stellen. 

Medewerker commerciële binnendienst (met kennis Frans) (Ref. 1415)
Functie: Jij bent het aanspreekpunt van de klant en houdt op regelmatige basis contact met hen via mail en telefoon. • Ook 
voor de interne afdelingen ben jij het 1e lijnscontact. Je bent verantwoordelijk voor de stockaanvraag, de orderverwerking van 
A-Z, het opvolgen van de productie en zorgt voor de tijdige verzending. • Je vormt het communicatieve middelpunt tussen 
verschillende afdelingen zoals de buitendienst, de productie en de verzending.

Profi el: Je bent communicatief sterk en spreekt vloeiend Frans. Ook een goede kennis van Duits en Engels is mooi 
meegenomen. • Je beschikt over enkele jaren relevante ervaring in een gelijkaardige functie. • Je kan succesvol administratieve
taken volbrengen, kunt goed overweg met de PC en idealiter heb je ervaring reeds met een ERP programma. • Je bent een 
gestructureerd persoon die op een stressbestendige manier prioriteiten weet te stellen. • Je staat sterk in jouw schoenen en 
bent een echte teamplayer. • Je bent klantgericht ingesteld en hebt interesse in werken in een internationale omgeving.

Libeco is de grootste vlasweverij in België en behoort 
tot de top drie Europese linnenwevers. Dit familiebedrijf 
is gevestigd in Meulebeke en bestaat al meer dan 
160 jaar. Libeco’s missie is het leveren van producten 
van hoogstaande kwaliteit die lokaal en duurzaam 
geproduceerd werden. Vanuit hun CO2-neutrale 
weverij in België, verdelen ze wereldwijd authentieke 
linnen producten Klanten kunnen bij Libeco terecht 
zowel voor de afgewerkte producten (Libeco Home) 
als bij de weefsels (Libeco Fabrics).
Libeco is op zoek naar nieuwe gemotiveerde 
teamplayers voor volgende functies:

Interesse? Stuur jouw cv naar kim@aanwervingshuis.be
056/225.880 - www.aanwervingshuis.be.
Deze functies worden exclusief behandeld door Aanwervingshuis.

Aanbod beide functies: Je mag rekenen op een aantrekkelijke verloning en andere extralegale voordelen. 
• Je werkt in een stabiel bedrijf met wereldfaam dat respect heeft voor mens en het milieu en een continue 
focus op verbetering. • Je komt terecht in een professioneel team met een intrinsieke passie voor linnen.

teamplayers voor volgende functies:

w w w . m m t . b e

Ingevolge een interne promotie zijn wij momenteel dringend op zoek naar een (m/v): 

SALES MANAGER 
FRANKRIJK

Maes Mattress Ticking, 
gelegen in Zwevegem, is markt-
leider in het weven en breien 
van hoogwaardige matrastijken 
die wereldwijd worden geëx-
porteerd. Met een team van 
100 medewerkers staan wij 
dagelijks in voor het dessineren, 
produceren en verkopen van 
een kwaliteitsproduct dat vol-
doet aan de strengste wereld-
normen.

n  TAKEN: • U werkt in de boeiende en uitdagende sector van de textiel, een markt met een zeer 
sterke dynamiek vol afwisseling. • Vanzelfsprekend volgt u een vast klantenbestand feilloos op. 
• U prospecteert en bouwt verder ons klantenbestand uit in Frankrijk. • U werkt actief mee aan 
het opbouwen van een wederzijdse vertrouwensrelatie. • In samenwerking met het design- en 
productieteam vertaalt u de wensen en projecten van de klant in concrete productiemogelijk-
heden. • U rapporteert aan de directie.

n  PROFIEL: • Voor ons telt het sales-gen. Sales moet u gewoon in het bloed zitten. • U hebt die 
go-for-it-attitude: resultaatgericht, een pionier en iemand die verantwoordelijkheid neemt. • Als 
het over onderhandelen gaat, staat u stevig in de schoenen. • U hebt voeling met interieur en 
designtrends, en voelt zich niet beperkt door landsgrenzen. • Uw talenkennis zal deuren open-
en; Nederlands en Frans zijn absolute vereisten.

n  AANBOD: • Een boeiende job met verantwoordelijkheid in een modern textielbedrijf dat 
steeds op zoek is naar technologische vernieuwingen. • Een solide onderneming met een 
uitstekende rating en een no-nonsense bedrijfscultuur. • Een aantrekkelijk remuneratiepakket 
en een representatieve bedrijfswagen. 

INTERESSE? Geïnteresseerde kandidaten mailen uitgebreid cv en pasfoto naar 
Maes Mattress Ticking t.a.v. mevr. Els Vermeulen (els.vermeulen@mmt.be). 
Wij zorgen voor een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur.
Deze vacature vindt u ook op www.ago.be 
De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International.

www.ago.be • info@ago.be

• HOOFD VAN IVA / DIRECTEUR    
 ZORG MENEN (A5a-A5b) (m/v)
 Solliciteren kan t.e.m. 11/01/2020.

Op onze website vind je ook vacatures voor onze permanent 
openstaande functies: 

• VERPLEEGKUNDIGE BACHELOR   
 (BV1-BV3) (m/v)
• VERPLEEGKUNDIGE HBO5 
 (C3-C4) (m/v)
• ZORGKUNDIGE (C1-C2) (m/v)

facebook.com/StadMenen / twitter.com/StadMenen / instagram.com/StadMenen

Menen is een grensstad in Zuid-West-Vlaanderen en telt ruim 
33.500 inwoners. Stad en OCMW Menen vormen samen een 
moderne, dynamische en ambitieuze organisatie die de 
dienstverlening aan de burger steeds vooropstelt. Om ons team 
verder te versterken, zijn we op zoek naar een: 

Je vindt al onze vacatures, infobrochures en 
sollicitatieformulieren op www.menen.be/vacatures. 
Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? 
Schrijf je snel in op onze vacaturenieuwsbrief!

Meer info:  056 527 188 – vacatures@menen.beMeer info:  056 527 188 – vacatures@menen.be



IVBO heeft een ambitieus meerjarenplan en zoekt daarom gemotiveerde medewerkers voor 
volgende functies:

IVBO is een Intergemeente-
lijk samenwerkingsverband 
voor Vuilverwijdering en -ver-
werking van negen gemeen-
ten: Beernem, Blankenberge, 
Brugge, Damme, De Haan, Jab-
beke, Oostkamp, Zedelgem en 
Zuienkerke. De opdracht van 
de intercommunale bestaat uit 
de selectieve huis-aan-huisop-
haling van afval en de verwer-
king van huishoudelijk afval 
en bedrijfsafval in de verbran-
dingsinstallatie met energiere-
cuperatie en een warmtenet in 
Brugge.

IVBO telt maar liefst 240.000 
tevreden klanten. Innovatie, 
milieu en een duurzaam per-
soneelsbeleid zijn zeer belang-
rijk voor ons.

www.ivbo.be

DIRECTEUR VERKOOP 
EN LOGISTIEKE 
PROJECTEN

Je coördineert de verkoopsafdeling en 
de afdeling project management, en 
beheert alle verkoopsstromen binnen 
IVBO. Je maakt deel uit van het manage-
mentteam.

PROJECTLEIDER 
INVESTERINGEN

Jouw takenpakket omvat de implemen-
tatie van interne projecten, investe-
ringen en aankopen, inclusief het 
beheer van raamcontracten. Je maakt 
deel uit van de wachtdienst van de 
kaderleden van de afdeling Verwerking.

PROJECTLEIDER 
WARMTENETTEN

Je bent verantwoordelijk voor het 
plannen, de aanleg, optimalisa-
tie en opvolging/exploitatie van het 
warmtenet. Je neemt de leiding in een 
megaproject dat structureel inzet op 
duurzaam en CO2-neutraal verwarmen. 

PLC PROGRAMMEUR 
(AFDELING MEET- EN 
REGELTECHNIEK)

Je helpt de werking en continuïteit
van de hoogtechnologische verwer-
kingsinstallaties verzekeren, in het bij-
zonder voor de automatisatie, sturing, 
regeling en controle van de processen.

HULPPLOEGLEIDER 
CONTINUPLOEG

Je ondersteunt jouw ploegleider in het 
uitvoeren van zijn taken. Bij zijn afwe-
zigheid fungeer je als dienstdoende 
ploegchef. Daarbij geef je leiding aan 
een ploeg van drie personen die het 
besturen van de installatie voor hun 
rekening neemt.

TECHNIEKER 
CONTINUPLOEG

Je werkt actief mee aan het vaststellen, 
analyseren en oplossen van proble-
men. Je helpt ook mee met het uitvoe-
ren van allerhande onderhoudswerken 
en waakt over de algemene orde en 
netheid in de installatie.

LADER - CHAUFFEURS

Je bestuurt de inzamelvoertuigen en 
geeft leiding aan de laders waarmee je 
de baan op gaat. Daarnaast zamel je als 
lader de diverse afvalfracties in.

Interesse in één van deze jobs? Aarzel niet en bezoek jobs.ivbo.be
of stuur je CV naar vacature@ivbo.be

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?

  
COVID-19 drukt tarieven freelancers  
Door de coronacrisis zijn vier freelancers op tien gedwon-
gen om hun uurtarieven te verlagen. Iets meer dan de 
helft zag zijn omzet dalen.

Dat alles blijkt uit een bevraging van 
HR-dienstverlener Securex bij 800 
freelancers, met als meest opvallen-
de bevinding de verlaging van hun 
tarieven. 14 procent van de respon-
denten verlaagde die in de huidige 
tweede golf, vergeleken met 7 pro-
cent in de eerste golf: een verdubbe-
ling in enkele maanden tijd. 
In het huidige economische klimaat 
lijken veel freelancers het dus moei-
lijk te hebben. 53 procent werd ge-
confronteerd met geannuleerde
opdrachten. Bijna de helft van hen is
onzeker over hun professionele toe-
komst. “Eén van de ergst getroffen 
segmenten is de zakelijke dienst-
verlening, en zeker zij die daarin
als freelancer actief zijn”, oppert 
Frank Vander Sijpe, Director HR
Consultancy bij Securex. 
Freelancers reageerden op de crisis 
door hun manier van werken te ver-

nieuwen. Drie kwart onder hen heeft 
het heft al in eigen handen genomen 
door anders met hun bedrijfsvoering 
om te gaan. Zo nemen ze minder
risico’s (54 procent) of selecteren hun 
opdrachten zorgvuldiger (47 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 

  
COVID-19 drukt tarieven freelancers  
Door de coronacrisis zijn vier freelancers op tien 
gedwongen om hun uurtarieven te verlagen. Iets meer 
dan de helft zag zijn omzet dalen.
Dat alles blijkt uit een bevraging van 
HR-dienstverlener Securex bij 800 
freelancers, met als meest opvallen-
de bevinding de verlaging van hun 
tarieven. 14 procent van de respon-
denten verlaagde die in de huidige 
tweede golf, vergeleken met 7 pro-
cent in de eerste golf: een verdubbe-
ling in enkele maanden tijd. 
In het huidige economische klimaat 
lijken veel freelancers het dus moei-
lijk te hebben. 53 procent werd ge-
confronteerd met geannuleerde 
opdrachten. Bijna de helft van hen 
is onzeker over hun professionele 

toekomst. “Eén van de ergst getrof- 
fen segmenten is de zakelijke 
dienstverlening, en zeker zij die 
daarin als freelancer actief zijn”, op-
pert Frank Vander Sijpe, Director HR 
Consultancy bij Securex. 
Freelancers reageerden op de crisis 
door hun manier van werken te ver-
nieuwen. Drie kwart onder hen heeft 
het heft al in eigen handen genomen 
door anders met hun bedrijfsvoering 
om te gaan. Zo nemen ze minder 
risico’s (54 procent) of selecte-
ren hun opdrachten zorgvuldiger 
(47 procent).  (WiVi)
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STUDENTENJOBS

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

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

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

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

Om de groei binnen de organisatie Fleur in goede banen 
te leiden, zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s: 
• Calculator met groenkennis
• Aankoper met groenkennis
•  Kaaimedewerker met 

groenkennis
• Debiteurenbeheerder

FLEUR is als groothandelskwekerij 
een belangrijke speler in de Belgische 
groensector en biedt een enorm 
assortiment aan kwaliteitsplanten 
aan. Het bedrijf richt zich specifiek op 
de professionele sector, bovendien 
zijn zij sterk actief op de Franse markt. 

Geïnteresseerd? Stuur je CV naar jobs@fleur.be 

Aanbod:
• Een uitdagende (vaste) job in een aangename, familiale omgeving
• Een marktconform salaris aangevuld met extralegale voordelen
• Vlot bereikbaar en filevrije omgeving

https://www.fleurproshop.com/nl/vacatures/

• Nachtfacturatie
• Afwerker bestellingen
• Back office
• Flexijobs

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Fijn Eindejaar 
& Beste Wensen

www.verdonckbv.be

Interesse? Solliciteren kan bij voorkeur online via het e-loket op www.beernem.be
(Vacature beleidscoördinator - Ruimte) of per aangetekende brief (met cv, 
motivatiebrief en kopie van het gevraagde diploma), gericht aan: college van 
burgemeester en schepenen, Bloemendalestraat 112, 8730 Beernem. Let er op 
dat je je kandidatuur uiterlijk op 12 januari 2021 indient. 
Voor deze functie leggen we een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig blijft.
Meer info over de functiebeschrijving, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure: 
www.beernem.be of bij personeelsdienst@beernem.be

Gemeente Beernem heeft een vacature

BELEIDSCOÖRDINATOR – RUIMTE 
Solliciteren kan tot 12 januari 2021.
Voltijds (38 uur) – contractueel  – niveau A

Onze verwachtingen
• Je hebt een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld 
• Je hebt een geldig rijbewijs B
•  Je bent een expert met ervaring in opstart, coördinatie en opvolging van openba-

re werken (riolering, wegeniswerken, …) en gebouwen
•  Je coördineert de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie van de diverse 

domeinen van de afdelingen infrastructuur, leefomgeving en omgeving & wonen 
•  Je zorgt voor een optimale interne communicatie- en informatiedoorstroming 

binnen de afdelingen van beleidsdomein “Ruimte”
•  Je werkt nauw samen met de algemeen directeur en het managementteam. Je 

vervangt de algemeen directeur bij diens afwezigheid (vakantie, ziekte, …)
•  Je bezit een grondige kennis van de werking van het lokaal bestuur en hebt ken-

nis van managementtechnieken

Je loon en extralegale voordelen
• Weddeschaal A4a  brutomaandloon: min. €  3741 - max.  € 5470
•  Maaltijdcheques (€ 8), fietsvergoeding woon-werkverkeer (€ 24 cent/km), tweede 

pensioenpijler (2%)  en gratis hospitalisatieverzekering (Ethias)

GEMEENTEBESTUUR

BEERNEM

Goesting in nog 
meer jobplezier aan 
de lopende band? 

Goesting in nog 
meer jobplezier aan 
de lopende band? 

www.asap.be/nl/jobs/operator

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?

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

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

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?


