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Check: hoe gelukkig voel jij je in je job?

Bij Oxalis kun je op 1 en 22 april terecht voor een gratis infosessie over loopbaanbegeleiding.

“Oxalis betekent ‘klavertje vier’, en dat is pre-

cies waar we voor werknemers en werkge-

vers naar op zoek gaan”, vertelt consultant

strategisch HRM en innovatieve arbeids-

organisatie Isabelle Stubbe. “Werken aan

een innovatieve arbeidsorganisatie op basis

van ownership en gedeelde verantwoorde-

lijkheden. Via persoonlijkheidstests bepa-

len we hoe medewerkers optimaal ingezet

kunnen worden in een organisatie, met zo

weinig mogelijk stress over structuren of

jobinhoud. We bekijken samen wat mensen

hindert in hun job, om dan die factoren uit

te schakelen en te gaan streven naar een

groter geluksgevoel op de werkvloer, reke-

ning houdend met talenten, competenties,

waarden en allergieën. Als happy mede-

werker verbeter je de werking van de hele

organisatie, gewoon door je eigen talent

optimaal in te zetten. Een hiërarchische or-

ganisatiestructuur kan dan taken en verant-

woordelijkheden gaan verdelen op basis van

competenties. Om dat te bereiken, ontwik-

kelde Oxalis een heel eigen methode op ba-

sis van bevragingen, workshops en tests. De

resultaten koppelen we terug naar iedereen

in de organisatie. Met het team bepalen we

dan een deadline om de actiepunten die de

motivatie verhogen duurzaam in te voeren.

Voor follow-up zorgen we ook. Doorgaans

draait zo’n traject uit op een echte win-win

voor werkgever en medewerkers.”

Energievreters

“Onze aandacht voor loopbaanbegeleiding

past in die zoektocht naar meer happiness

in je job”, vervolgt Stubbe. “Als individuele

medewerker kun je loopbaanbegeleiding

aanvragen via loopbaancheques. Zowel

zelfstandigen als werknemers kunnen er ge-

bruik vanmaken. Je betaalt 40 euro voor vier

uur coaching, de Vlaamse overheid springt

bij voor 550 euro. Bij Oxalis coachen we je

daarbij. Eerst krijg je een gratis en vrijblijven-

de infosessie over mogelijkheden en doelen

van loopbaancoaching. In een uur leggen we

alles haarfijn uit: hoe aanvragen, cheques

aankopen, het verloop van je loopbaanbe-

geleiding, wat is mogelijk, wat niet – en ook

hoe wij daarbij te werk gaan. Stap je in, dan

vul je een gedetailleerde online persoon-

lijkheidstest in om je energiegevers (aan-

geboren talenten) en -vreters (remmen en

allergieën) in kaart te brengen. Bij het intake-

gesprek debriefen we je over de resultaten.

Wij reiken je tijdens een verdiepingsgesprek

technieken aan om je energievreters beter te

beheersen. Uit het afsluitende gesprek volgt

een persoonlijk ontwikkelingsplan. Let wel:

wij bieden je een inspanningsverbintenis –

je wordt deskundig gecoacht – maar geen

resultaatsverbintenis. We garanderen je dus

geen nieuwe job. Dat is ook lang niet altijd dé

oplossing. We bieden je wel een duurzame

methode waar je niet alleen in je job maar

ook in je dagelijks leven iets aan hebt. In dat

opzicht levert loopbaanbegeleiding je wél

altijd iets op. Voorbeeldje? Een werkneem-

ster van een overheidsbedrijf met een burn-

out kwam er op basis van onze begeleiding

achter dat ze niet thuishoorde binnen de

bedrijfscultuur en het team waar ze werkte.

Alleen al begrijpen wat er gaande was, nam

veel stress weg bij haar. Uiteindelijk vond ze

een nieuwe, voor haar veel betere baan bij

een privébedrijf.”

Erkende dienstencentra voor loopbaanbegelei-

ding: www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding, wat kun je ermee? Laat die vraag beant-

woorden door Oxalis, een door de VDAB erkend dienstencentrum

voor loopbaancheques, tijdens een gratis infosessie loopbaanbe-

geleiding op 1 en 22 april in Wondelgem.

LOOpbaanbegeLeiDing
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Jeugdbond voor Natuur en Milieu:

kweekvijver voor talent

Op bezoek bij het Gentse hoofdkwartier van

JNM Nationaal worden we ontvangen door

Pieter Delafortrie, algemeen coördinator bij

JNM. “JNM heeft maar zes vaste medewer-

kers in dienst, die vooral faciliterend werken.

Onze teams bestaan allemaal uit vrijwilligers.

Die zijn ingedeeld op basis van de pijlers van

onze werking, natuur, beheer en milieu. Na-

tuurstudie is onze roots. Daarnaast heb je

het milieuluik van onze werking, dat is eigen-

lijk ons maatschappelijk engagement. Onze

deelname aan de actie Le Clan du Neon is er

een voorbeeld van: ’s nachts alle neonverlich-

ting van winkels uitschakelen (lacht). Onze

beheerwerkgroep werkt inhoudelijk rond na-

tuurbeheer, maar natuurlijk steken ze zelf ook

de handen uit de mouwen. Verder hebben we

een praktische ploeg voor het gebouw en de

nationale zomerkampen, en dan zijn er nog

de communicatieploeg, een afdelingsonder-

steunende ploeg en de vormingsploeg voor

de animator-, hoofdanimator- en instruc-

teurscursussen.”

Oude sok

JNM, een geweldige structuur om als jongere

bij te leren en ervaring op te doen? “Zeker”,

beaamt Pieter. “Voor elke ploeg is er een voor-

zitter, die deel uitmaakt van de raad van be-

stuur. Tot je 26ste mag je blijven, daarna ben

je een oude sok en moet je eigenlijk vertrek-

ken. Dat is keihard, hoor. Maar veel JNM’ers

stromen door. Je krijgt ervaring mee die je op

die leeftijd nergens anders opdoet. Bij Na-

tuurpunt heb je bijvoorbeeld veel personeels-

ledenmet een JNM-achtergrond en ook bij de

Bond Beter Leefmilieu vind je ons terug. We

hebben veel biologen en bio-ingenieurs bij

onze ex-leden, net als sociaal-cultureel wer-

kers, stadsontwikkelaars of duurzaamheids-

managers. Allemaal mensen die begaan zijn

met de planeet, willen zorgen voor een mooi-

ere, duurzame wereld en die zich graag laten

verwonderen door de natuur.”

De samenwerking met Natuurpunt is belang-

rijk voor JNM. “Klopt”, beaamt Pieter. “JNM

ontstond uit twee organisaties, BJN (de Bel-

gische Jeugdbond voor Natuurstudie) en de

Wielewaal Jongeren. We zijn onafhankelijk

van Natuurpunt, maar hebben een sterke sa-

menwerking. Bovendien hebben sommige,

minder goed draaiende afdelingen een hecht

samenwerkingsverband met de lokale na-

tuurpuntafdeling. Die ondersteunt de JNM-

afdeling een tijdje tot die weer zelfstandig

aan de slag kan. Zo creëren we meteen ook

nieuwe afdelingen. JNM staat open voor alle

kinderen en jongeren van 7 tot 26 terwijl an-

dere jeugdbewegingen vaak toch verwachten

dat je vroeg start. Bij JNM kun je ook later

altijd een plekje in het hoofdbestuur krijgen.

Vaak komen JNM’ers zelfs in Gent studeren,

omdat hier het nationale secretariaat zit. Or-

ganisaties als Natuurpunt vertellen ons dat

er geen betere leerschool is dan JNM om

meteen bij hen aan de slag te kunnen. Veel

efficiënter dan een cursus natuurstudie, ook

op het vlak van beleidservaring. Onze voor-

zitster is er nu twee jaar en ik denk niet dat

iemand van haar leeftijd beter weet hoe het

landschap rond natuur, milieu en overheid in

elkaar zit, of hoe je zo’n diverse organisatie

moet leiden.”

Groeimodel

JNM valt onder Jeugdwerk en wordt voor

een groot deel gefinancierd door de Vlaamse

overheid. “Maar omdat we zo’n sterke vrijwil-

ligerswerking hebben, maken wemaar weinig

kosten”, vervolgt Pieter. “Voor de verbouwin-

gen van ons secretariaat zetten we onder an-

dere in op crowdfunding. We worden hier ge-

zien als een voorbeeld : de universiteit kwam

al langs om onze aanpak te bevragen. En dan

is er de winkel, die we zien als dienstverle-

ning voor de JNM’ers. We experimenteren nu

met een gezamenlijke uitbating met Oxfam

Wereldwinkel. Op termijn willen we nog ster-

ker naar buiten komen. Om verder te groeien

zijn onze vijftig afdelingen erg belangrijk. We

zijn nu volop bezig om hun structuur te ver-

sterken en ook onze communicatie krijgt bin-

nenkort een stevige make-over: de huisstijl

is vernieuwd, de website wordt aangepakt,

we zetten nog meer in op participatie van de

vrijwilligers, ... We hebben pas een nieuwe

vaste communicatiemedewerker aangewor-

ven, omdat we nog steeds mensen ontmoe-

ten die het jammer vinden dat ze nooit met

JNM hebben kennisgemaakt. Iedereen die

voeling heeft met de natuur en/of kinderen,

moet minstens weten dat we bestaan. Er is

een grote behoefte aan ons aanbod. Heel

wat jongeren zijn erg idealistisch, en zeker in

Gent krijgen we veel mensen mee: gezonde

voeding, minder voetafdruk of duurzaam-

heid leven hier écht. De belangstelling voor

de klimaattrein, waarmee we als ondersteu-

nende organisatie naar Polen reden, was bij-

voorbeeld erg groot. Net als voor de COP 15

VN-klimaatconferentie in Parijs: we werken

als organisatie mee om in december 10.000

mensen naar Parijs te krijgen met de fiets,

bus en trein. Zulke acties zijn ons op het lijf

geschreven.”

www.jnm.be

Net als de Chiro, KSJ-KSA-VKSJ of Scouts en Gidsen Vlaanderen

is JNM een jeugdbeweging, maar dan wel met natuur en milieu als

centraal thema. Het is ook de enige jeugdbeweging waar vrijwil-

ligers de koers bepalen. Van de 3.000 leden is er een kern van 400

actief als vrijwilliger: een kweekvijver voor talent van diverse plui-

mage.

Pieter Delafortrie,
algemeen coördinator JNM

We hebben veel biologen

en bio-ingenieurs bij onze

ex-leden, net als sociaal-

cultureel werkers,

stadsontwikkelaars of

duurzaamheidsmanagers.

De leden van jeugdbeweging JNM zijn begaan met de planeet. Veel van hen engageren zich daar ook voor in hun latere job.
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AANBOD: • IPS en CABKA zijn groeiend binnen een wereldmarkt. • Het salarispakket staat voor deze functie in evenredig-
heid tot jouw ervaring en resultaten. • Het bedrijf zorgt voor een professionele opvang alsook internationale contacten met
de andere filialen.
INTERESSE?Mail of stuur jouw cv met begeleidend schrijven naar info@hrflux.be - HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrijk.
HR Flux begeleidt je ook na indiensttreding. Je mag rekenen op een discrete, snelle en professionele behandeling van jouw
kandidatuur. Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld.
Voor bijkomende informatie T 056 42 48 42 (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9u-12u). www.hrflux.be

QUALITY ENGINEER
FUNCTIE: Jouw toegevoegde waarde ligt hem in het in stand houden en het verhogen van huidig kwaliteitssysteem (ISO)
en uiteraard toezien op de naleving ervan. Dit houdt vnl. in: • Behouden en verhogen van het huidige kwaliteitsniveau door
middel van metingen, registraties en het afleveren van verbetervoorstellen. Hiertoe behoort tevens het meewerken aan het
succesvol vernieuwen van productieprocessen om de kwaliteit te verbeteren. • Opleiding van operatoren rond verschillende
aspecten van kwaliteit. • Borgen van oplossingen die voortvloeien uit klachten. • Opstellen van bruikbare, statistische
analyses aan de hand van meetresultaten. • Ondersteuning bieden aan alle afdelingen inzake verscheidene kwaliteitstopics.
• Testopstellingen uitvoeren voor diverse producten onder verschillende omstandigheden.
PROFIEL: • Relevante ervaring m.b.t. Quality Assurance/Control is gewenst. • Creatief, proactief alsook peoplecoach.
• Methodisch. • Vlot in communicatie (NL/FR/ENG). • Teamgericht. • Masteropleiding in een technische richting of gelijk-
gesteld door ervaring. • Ervaring rond spuitgiettechnieken is wenselijk.

the perfect match between employee and organisation
recruitment | development | outplacementHR

FUNCTIE:www.ips-belgium.com
Innova Packaging Systems, gevestigd in Ieper, is sinds ’88 ge-
specialiseerd in Material Handling Products: Kunststof Pallets,
Foldable Pallet Boxes en Containers. De toepassingen zijn
veelzijdig en de klanten zijn internationaal terug te vinden. Aan
de basis ligt een grote expertise op het vlak van het spuiten
van grote kunststofvormen evenals een uiterst geavanceerd
machinepark met kwalitatieve eindproducten. Binnen IPS
gaan klantgerichte en teamgerichte aanpak samen met een
professionele stiptheid. Via een alliantiE behoort IPS tot de
Duitse CABKA Group. CABKA en IPS vullen elkaar door hun
productportefeuillesoptimaalaanenwordeneensterke,breed
gevarieerde aanbieder van kunststofpallets, boxen en pallet-
boxen. Beide bedrijven bezetten met succes marktposities
op nichemarkten - CABKA door haar zwaartepunt te leggen
op voordelige wegwerppallets voor de export, IPS door hoger
geprijsde pallets voormeervoudig gebruik. Ter versterking van
de vestiging te Ieper zoekenwe volgende nieuwe collegam/v:

AANBOD: • Isotrie voorziet in boeiende jobs binnen een groeimarkt met heel wat marktopportuniteiten maar ook competitie. • Het salarispakket is volgens de functies
aangepast conform jouw ervaring; gsm, laptop en firmawagen voor de buitendienstfunctie.

INTERESSE? Mail of stuur jouw cv met begeleidend schrijven naar info@hrflux.be - HR Flux, Familie Van Rysselberghedreef 2 - bus 1, 9000 Gent. HR Flux begeleidt je
ook na indiensttreding. Je mag rekenen op een discrete, snelle en professionele behandeling van jouw kandidatuur. Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld.
Voor bijkomende informatie T 09 220 83 03 (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9u-12u). www.hrflux.be

FUNCTIE: • Bezoeken van particuliere klanten voor advies & verkoop van onze
na-isolatieproducten voor de renovatie van hun woning binnen Oost- en West-
Vlaanderen. • Telefonische opvolging/verkoop van online offertes alsook beurs-
deelname. • Actieve medewerking aan de implementatie van marketinginitiatieven.

PROFIEL: • Ervaring in verkoop aan particulieren (B2C), bij voorkeur in bouw-
sector. • Hogere opleiding is een voordeel. • Zelfstandig en resultaatgericht.
• Goed 2-talig NL/FR. • Aandacht voor administratie + beheersing MS-Office.

SALES & MARKETING REPRESENTATIVE
(VERKOOP AAN PARTICULIEREN IN OOST-VLAANDEREN)

FUNCTIE: • In eerste fase meewerken aan inventaris en coördinatie van de
verschillende marketingactiviteiten: organisatie van beurzen en events, social
media, communicatie, mailings, advertenties, presentaties. • Nadien verwerft deze
medewerker autonomie en zorgt voor de zelfstandige organisatie van deze activitei-
ten en de rapportering. • Back-up voor sales administratie.

PROFIEL: • Een eerste beroepservaring binnen analoge activiteit. • Minstens
bacheloropleiding marketing/communicatie. • Accuraat en uitgesproken adminis-
tratieve vaardigheden. • Teamspeler. • Goede talenkennis NL/FR - gesproken
en geschreven.

MARKETING ASSISTANT
(PROFESSIONAL MET OVERZICHT EN COMMUNICATIETALENT)

the perfect match between employee and organisation
recruitment | development | outplacementHR

FUNCTIE:
na-isolatieproducten voor de renovatie van hun woning binnen Oost- en West- 

www.isotrie.com
Isotrie is een pionier op het vlak
van gespoten Polyurethaanschuim
(PUR)enal30 jaardeuitgesproken
marktleider. Isotrie is een vaste
partner/onderaannemer van chape-
en bouwbedrijven. Daarnaast
wordt er ook voor de renovatie
na-isolatiemarkt gewerkt. Isotrie
biedt een uitstekende prijs/kwali-
teit, gekoppeld aan doorgedreven
product knowhow en efficiënte
uitvoering. In Belux zijn er 5 filia-
len en er werken 100 mensen.

Voor onze vestiging in Drongen
zoeken wij m/v:



4
Vo

or
de

jo
b

va
n

je
le

ve
n

di
ch

tb
ij

hu
is

su
rf

je
na

ar
Jo

ba
t.b

e/
O

os
t-

Vl
aa

nd
er

en

Wat ik wil? Spannende opdrachten
succesvol afronden.

Welkom bij Schüco!

Uw ideeën zijn welkom. Omdat het ons doel is wereldwijd maatoplossingen aan te bieden – in
de privéwoningbouw als ook in de industriële- en objektbouw. Met systemen die maatstaven in
energie-efficiëntie, kwaliteit, veiligheid, comfort en design zetten. We verheugen ons op u.

Technical Consultant/Sales Support BeNeLux

Wat biedt Schüco:
• Een zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid
• Uw werkt vanuit ons kantoor in Gent. Het moederbedrijf is gevestigd inWeißenfels (Duitsland).

Wij bieden u, naast aantrekkelijk loon, een intensieve scholing en de tijd om u in te werken. Er
wordt u een bedrijfswagen, mobiele telefoon en laptop ter beschikking gesteld. Geïnteresseerd?
Stuur dan uw kandidatuur naar,

Schueco Belgium NV/SA
M. Pascal Segers
Klaproosstraat 4 · 8930 Menen
Email: psegers@schueco.com · www.schueco.be

Taakomschrijving:
• Technische ondersteuning van buitendienst
• Opvolging normen en attesten
• Behandeling klantaanvragen
• Markt research en PM ontwikkeling in samen-
werking met moederbedrijf

• Advies aan architecten
• 50% buitendienst

Uw profiel:
• Ervaring in een functie op het vlak van
ramen-, deuren- en geveltechniek (Schüco
systeemkennis is een voordeel)

• Zelfstanding en klantengericht kunnen werken
• Communicatief sterk, gericht op langerter-
mijnrelaties

• Enthousiaste aanpakker en flexibele team-
speler

• Kennis van AutoCAD, Word, Excel en Power-
Point

• Naast Nederlands beheersing van de Duitse
en Franse taal

Al 30 jaar is het 100% Belgische COMETAL NV een gevestigde waarde inzake ontwikkeling, productie, verkoop en verhuur
van modulaire bekistingstechnieken, onontbeerlijk voor het storten van beton. Met name de verhuurformule is typisch en
uiterst interessant voor de aannemer. Want door een enorme voorraad en voortdurende uitbreiding van het verhuurpakket
kunnen alle projecten vlot bediend worden. Het productgamma, dat naast de uiterst variabele bekistingsvormen (Alcom,
Cicom, Bimet, Altor, Horad) dezelfde flexibiliteit kent in prefaboplossingen, vindt eveneens afzet buiten de landsgrenzen,
voornamelijk in Nederland en Frankrijk. Dat eigen engineering en productie onder één dak zitten, resulteert in unieke
ideeën. Dankzij deze specifieke technische kennis, gecombineerd met zakelijke ethiek bij alle medewerkers is Cometal een
betrouwbare dienstverlener. In het kader van verdere uitbreiding zijn wij op zoek naar een (m/v):

VMC Select bvba
Jaarbeurslaan 17.11
3600 GENK

www.vmc-select.be
www.cometal.be

Aanwerving exclusief
begeleid door
VMC Select
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INFORMEREN, OVERLEGGEN OF TELEFONISCH SOLLICITEREN? BEL PETER VLEESCHOUWERS OP 089 30 55 11
zaterdag tussen 10 en 13u
weekdagen tussen 9 en 11u
‘s avonds tussen 19 en 20u

mail: peter@vmc-select.be

GEWENSTE KWALIFICATIES WAT HEEFT COMETAL U CONCREET TE BIEDEN?
1. Een gevarieerde en zelfstandige buitenfunctie (80%)

met grote commerciële uitdagingen

2. Deel uitmaken van een groep met open en gemoedelijke
bedrijfscultuur die u ten volle zal opleiden en
ondersteunen

3. Een competitief salarispakket, incl. firmawagen en
bonusregeling

4. De mogelijkheid om in een eerste persoonlijk gesprek
vrijblijvend met het bedrijf kennis te maken

BACHELOR/MASTER BOUW
OF GELIJKWAARDIG

DOOR ERVARING
KLANTGERICHT STERKE VISIE

FLEXIBELOVERTUIGEND

FUNCTIE-INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN
1. Prospecteren, afspraken maken en analyseren van

behoeften van nieuwe klanten

2. Voorstellen en verdedigen van offertes en afsluiten
van contracten

3. Onderhouden van relaties met bestaande klanten:
werf- en projectleiders, aannemers, architecten, …

4. Intern overdragen van bestellingen naar en
samenwerken met betrokken afdelingen

5. Opvolgen en technisch ondersteunen van lopende
projecten

PLANLEZEN

MIN. 5 JAAR RELEVANTE
ERVARING IN DE
BOUWSECTOR

KENNIS
FRANS

KENNIS BOUWTECHNIEKEN
(BEKISTING)

BOUWTECHNISCH ADVISEUR
SYSTEEMBEKISTINGEN (REGIO ANTWERPEN/BRUSSEL)

50 MEDEWERKERS

OPGLABBEEK

SHORTCUT RECRUITMENT

werft aan:
statutair B1-B3 - voltijds (38/38)

deskundige
gebouwen

Damme is een landelijke historische stad met bijna 11.000 inwoners 
in acht woonkernen. Voor het opvolgen van werken aan de stedelijke 
gebouwen en ter ondersteuning van de dienst ruimtelijke ordening is 
het stadsbestuur op zoek naar een deskundige gebouwen.

U beschikt over bachelordiploma architectuur, toegepaste 
architectuur, bouw of bouwkunde.
U beschikt over een rijbewijs B.
U werkt kwaliteitsvol, klantvriendelijk en oplossingsgericht.

Een volledig overzicht van de voorwaarden is opvraagbaar.  
We leggen een werfreserve voor 1 jaar aan.

Wij bieden een job in een aangename omgeving met een minimum 
brutomaandsalaris van € 2 318,78 en extra legale voordelen.

U kunt solliciteren door een brief of e-mail met c.v., kopie van uw 
diploma en rijbewijs en een uittreksel uit het strafregister te sturen 
naar: personeelsdienst@damme.be of College van burgemeester en 
schepenen, personeelszaken, Vissersstraat 2A, 8340 Damme
Uw kandidaatstelling moet uiterlijk op 22 april 2015 verstuurd zijn. 
De poststempel telt. 
info: www.damme.be | personeelsdienst@damme.be | 050 28 87 56

18 FRANSTALIGE SCHOLEN IN IMMERSIE

VAN BRUSSEL EN WAALS BRABANT

ZOEKEN VOOR SEPTEMBER 2015

Vlaamse leerkrachten
om les in het nederlands
te GeVen aan FranstaliGe

leerlinGen

VAKKEN : geschiedenis, aardrijkskunde,
wetenschappen, wiskunde, Nederlands.

Voor meer informaties stuur uw CV
naar immersion.bxl.bw@isaxl.be

De 18 directies zullen uw CV ontvangen.

Op een dag heb je niet langer
de job van je leven.
En dan wil je weg natuurlijk.

Test of jij nog de job van je leven hebt op Jobat.
be en ontdek ons uitgebreide jobaanbod.
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GEMEENTESECRETARIS
DECRETALE GRAAD - STATUTAIR - VOLTIJDS - REF.8690SEC.

Functie: U bent het hoofd van de administratie en staat in voor de algemene
leiding van de gemeentelijke diensten. U fungeert als de regisseur van de
dienstverlening, waarbij efciëntie en kwaliteit voor de burgers centraal staan.
U vervult de rol van de strategisch adviseur en ondersteunt de politieke
organen bij het realiseren van de vooropgestelde beleidsdoelstellingen.
U bent de drijvende kracht van de administratie en het managementteam in
het bijzonder. Dit takenpakket kan uitbreiden bij integratie van gemeente en
OCMW of door desgevallende snellere opname van de functie van OCMW-
secretaris naast die van gemeentesecretaris.

Proel: U bent in het bezit van een masterdiploma en heeft de Belgische
nationaliteit.

Interesse?
Informatie over de toelatingsvoorwaarden en het inschrijvingsformulier vindt u in
de informatiebrochure op www.assolutions.be/jobs of kunt u opvragen
via 09/389 69 56.

Solliciteren kan online via www.assolutions.be/jobs of per brief
t.a.v. Bram Vandendriessche, A&S Solutions,
Kokerstraat 2A, 9750 Zingem totmaandag 13 april 2015
(datum poststempel of e-sollicitatie telt, gelieve het
referentienummer 8690sec te vermelden).

GEMEENTESECR

BoeiendWERKEN
bij de gemeente Alveringem

ormulier vindt u in
opvragen

VG 77/B

Bent u geboeid door de lokale overheid?
Is leidinggeven uw tweede natuur? Bent
u een trekker die graag initiatief neemt en
mensen in beweging brengt? Dan is dit
misschien dé job voor u. De gemeente
Alveringem gaat op zoek naar een (m/v):

JOUW UITDAGING
Samen met het sales team word je verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van het
bestaande klantenbestand en de aanbreng van nieuwe klanten om het marktaandeel
van Imagopackgroup in Vlaanderen te verstevigen. Je bent verantwoordelijk voor de ver-
koop van het ganse productengamma van Imagopackgroup, zoals verpakkingen en kruiden.
Wekelijks ontvang je een update van jouw te bezoeken klanten zoals slagers, traiteurs, super-
markten,… Je neemt hun bestellingen op, luistert naar hun vragen en stelt oplossingen voor. De
opgenomen bestellingen geef je door aan de interne commerciële dienst. Je blijft het rechtstreekse
aanspreekpunt van je klanten en streeft ernaar om een perfecte service te leveren. Via actieve
prospectie plan je bezoeken, stel je het assortiment voor, organiseer je demo’s in de eigen keuken
en werk je offertes uit die je ook nauwgezet opvolgt.

ONS AANBOD
Een verantwoordelijke verkoopfunctie met een belangrijke impact op het bedrijfsresultaat. Een
dynamische job met een grote autonomie en veel wisselende contacten. Je komt terecht in een am-
bitieuze en dynamische familiale onderneming waar initiatief aangemoedigd wordt. Imagopackgroup
kenmerkt zich door een open bedrijfscultuur, korte communicatielijnen en een hands-on mentaliteit.
Er is een volwaardig loonpakket voorzien dat overeenstemt met je profiel en ervaring.
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SALES REPRESENTATIVE
Uitbouwen van de business

DEERLIJK - VERPAKKINGEN, SPECERIJEN EN SAUZEN

Interesse?
Wij ontvangen graag jouw cv met vermelding van de referentie
KD/0315-653-3 t.a.v. Katrien Decostere, info@fundamentrs.com,
T 056 610 609 – www.fundamentrs.com

VG. 1080/B

Imagopackgroup bvba (www.imagopackgroup.be),
in Deerlijk, is een gerenommeerd verdeler van
verpakkingen, sauzen en specerijen. Imagopackgroup
verdeelt haar producten onder haar eigen merk Mareco en
diverse andere merken. Dankzij hun ervaring en knowhow,
kan Imagopackgroup haar klanten een totaalpakket op
maat aanbieden en dit aan o.a. lokale slagers, bakkers
of groentehandelaars,… Om mee te werken aan de groei
van Imagopackgroup, zoeken wij voor de verkoop van de
Imagopackgroup-producten een (m/v):

JOUW TALENT
Je bent een commercieel talent en hebt een zelfstandige en ondernemende persoonlijkheid.
Je behaalde een diploma in een voeding gerichte opleiding (bijv. slager, traiteur) en beschikt over
een goede kennis van voedingsmiddelen. Je hebt bij voorkeur ervaring in de verkoop aan slagers,
supermarkten, … . Je bent een vlotte communicator en werkt resultaatgericht. Je houdt ervan op
te treden als vertrouwenspersoon en een lange termijn relatie op te bouwen met je klanten. Je hebt
een goede kennis van MS Office en spreekt vlot Frans.

www.andress.be

Met een productie en verkoop van 27 miljoen vierkante meter tapijt, goed voor ca. 152 miljoen euro, behoort Associated
Weavers (AW) tot de belangrijkste producenten van getuft kamerbreed tapijt in Europa. De textielgroep, met hoofdzetel in
Ronse, stelt meer dan 500 medewerkers te werk, heeft verkoopkantoren in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland en
exporteert naar ruim 60 landen. Momenteel zoeken we een (m/v)

Supply Chain & Planningscoördinator
Liaison officer tussen de afdelingen verkoop, productie en planning

Functie: Jij wordt als het ware de gemene deler tussen de afdelingen productie, verkoop
en planning. Als geen ander kan je de planning afstemmen op de vraag vanuit de markt
en de productiemogelijkheden. Je maakt daartoe een “Operations Planning” op en
beheert deze nauwkeurig. Hierbij heb je steeds oog voor de capaciteit van de eigen
productieafdelingen en de productiecapaciteit van onze externe partners. Je volgt die
verschillende productie-units trouwens allemaal van nabij op, waarbij je kan rekenen op
een ervaren team van 5 medewerkers. Je waakt eveneens over de grondstofplanning en
stemt de productieplanning van de leveranciers af met de eigen behoeften. Jouw
opdracht blijft niet beperkt tot coördinatie. Je analyseert, evalueert en optimaliseert daar-
naast ook alle planningsprocessen en planningsparameters. Je hebt in het bijzonder oog
voor de KPI’s en rapporteert hieromtrent.

Profiel:Wij zoeken in de eerste plaats iemand die het hoofd koel kan houden en door de
bomen het bos ziet. Je weet bijgevolg moeiteloos de honger van de verkoopafdeling te
verzoenen met de efficiëntiedoelstellingen van de productieafdelingen. Het is erg belang-
rijk dat je zaken onmiddellijk kan analyseren en tot actie overgaat. Dankzij je sterke
communicatievaardigheden weet je iedereen achter hetzelfde doel te scharen, waarbij je
mogelijke problemen op passende wijze oplost. Je bent handelsingenieur of je genoot

een gelijkwaardige masteropleiding met minimaal 10 jaar ervaring in planning en
operationeel management. Tevens heb je een vlotte kennis van het Frans en Engels.

Aanbod: Grijp jij deze uitdaging met beide handen? Dan wacht jou niet alleen een zeer
uitdagende functie, maar ook een zeer aantrekkelijk salaris, aangevuld met extralegale
voordelen in een sterk groeiend bedrijf. Je rapporteert rechtstreeks aan de CEO en aan
de Director Operations.

www.carpetyourlife.com
www.sensualite.eu
www.awarenessaward.be
Interesse? Mail je cv naar sollicitatie@andress.be met
vermelding van referentie K3137.
Andress Consulting, Remparden 1, 9700 Oudenaarde.

RonseRonseRonse

Supply Chain & Planningscoördinator

v Communicatieve
spilfiguur

v Hands-On mentaliteit
v Commerciële

ingesteldheid
v Vakexpert

Maak werk van je nieuwe job!
Registreer je op jobat.be en ontvang
dagelijks of wekelijks jobs op maat in jouw mailbox.
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X²O (www.x2o.be) is op een kleine tien jaar uitgegroeid tot de ontegensprekelijke specialist op de Belgische
particuliere badkamermarkt. Dat realiseren ze niet enkel door een sterk en innovatief productaanbod, maar
vooral dankzij hun betrokken, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers.

Met 18 winkelpunten over gans België is het winkelconcept alomtegenwoordig. Ook vanuit het hoofdkantoor
in Oostkamp zetten de medewerkers hun schouders onder de uitbouw van X²O. In het kader van verdere groei
en expansie zoekt X²O momenteel naar (m/v):

Interesse?
Surf naar be.hudson.com voor meer informatie en solliciteer via
jan.clays@jobs.hudson.com met vermelding van het juiste referentienummer.
Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Wij zijn ook op zoek naar (m/v) Filiaalleiders (ref. BE718811)

Interesse voor andere openstaande vacatures in ons winkelnetwerk, zie www.x2o.be/jobs

Brand & Product
Communicatiecoördinator
gebeten door interieurfotografie -
oog voor esthetiek (ref. BE724640)

Je functie: • Binnen de inkoopafdeling ben je verantwoordelijk voor de beeldvorming
rond de producten en de exclusieve productmerken. • De opbouw, het invullen en
onderhouden van de centrale productbeeldendatabank vormen de basis van de
brand- en productcommunicatie. • Om het productassortiment tot z’n volste recht
te laten komen sta je zelf in voor het organiseren van fotoshoots van nieuwe en
bestaande collecties. • Je coördineert en werkt mee aan het uitrollen van het
communicatieplan in concrete acties zoals de opmaak van de merkencatalogi,
merkenwebsites, assortiment-gerelateerd POS-materiaal, ..., van fotoshoot tot
publicatie. Je onderhoudt daarbij nauwe contacten met de reclameagentschappen en
communicatiepartners die je aanstuurt. • Je werkt mee aan de verdere uitbouw en
marktpositionering van de diverse merken en bereidt een multichannelstrategie voor.
Zo denk je mee met de verdere groei van de organisatie. • Je werkt mee aan het
opstellen van het jaarlijks Brand & Product communicatiebudget. Je rapporteert
maandelijks de stand van zaken met betrekking tot het vooropgestelde budget.
• Je rapporteert aan de Manager Inkoop.

Inkoper I Productontwikkelaar
badkamerinterieur
Analytisch – commercieel - ondernemingszin -
oog voor esthetiek (ref. BE724637)

Je functie: De sterkte van het X²O-winkelconcept start bij de sterkte van het assortiment.
Als inkoper l productontwikkelaar maak je deel uit van de motor achter de verschillende
assortimenten. Je staat in voor: • Het uitbouwen van een stevige relatie met de diverse
leveranciers, het onderhandelen over inkoopprijzen en condities. Je koopt in en ontwikkelt
samen met fabrikanten met het oog op verkoop aan de X²O-klant. • Het aflijnen van het
assortiment, het beheren van de bestaande collecties en het zoeken naar opportuniteiten
die een meerwaarde kunnen betekenen voor de organisatie. Hiervoor volg je de nieuwe
trends op de voet en bezoek je regelmatig beurzen en fabrikanten. Je wacht niet af tot
een leverancier of fabrikant je een voorstel doet. Je bent zelf de initiatiefnemer die op
zoek gaat naar wat nodig is voor de X²O-klant. • Het plaatsen van bestellingen en het
begeleiden van het logistiek proces van de ingekochte goederen. • Het nauwgezet
opvolgen van de resultaten. Het analyseren van cijfermateriaal en het initiëren van
gerichte acties. • Een vlotte en volledige interne communicatie met de verschillende
afdelingen: voornamelijk sales, showroomcoördinatie en retailmarketing.
Je werkt hiervoor nauw samen met de collega’s van Inkoop l Productontwikkeling en
met de andere afdelingen van de organisatie. Je rapporteert aan de Manager Inkoop.

Ontwikkelaar Technische Documenten
gebeten door techniek - 3D-inzicht en digitale tekenskills
(ref. BE724638)

Je functie: Vanuit de technische cel van X²O worden alle technische aspecten binnen het badkamer-
assortiment beheerd en wordt de nodige ondersteuning verleend aan de in- en verkoopafdeling.
Als ontwikkelaar technische documenten maak je deel uit van deze technische cel binnen de inkoopafdeling
en sta je in voor het opmaken van al de productgerelateerde technische documenten: • Je bent gebeten door
techniek en houdt ervan om een product van A tot Z door te lichten, te demonteren en terug te monteren.
Vanuit die technische microbe ontwikkel je de nodige ondersteunende technische documenten zoals
pre-installatiefiches, installatiegidsen en gebruikshandleidingen. • Er wordt voor elk document een
‘storyboard’ opgemaakt dat dient als leidraad. Je genereert het nodige beeldmateriaal en verzorgt de
volledige opmaak van de nodige documenten. • Je houdt deze documenten up-to-date en weet deze op een
efficiënte manier ter beschikking te stellen van de diverse afdelingen. • Je bent klantgericht en streeft ernaar
om alle informatie zo overzichtelijk en duidelijk mogelijk aan te bieden aan de consument. • Je zorgt voor
een goede interactie met de afdelingen Inkoop en Customer Service om de juiste prioriteiten te leggen.
• Je rapporteert aan het hoofd van deze technische cel.

Er
ke
nn
in
gs
nu
m
m
er
w
er
vin
g
&
se
le
ct
ie
VG
.2
06
/B
–
BH
G
B-
AA
04
.00
8–

W
.R
S.
98
•L
id
va
n
Fe
de
rg
on



7
Voorde

job
van

je
leven

dichtbijhuis
surfje

naarJobat.be/O
ost-Vlaanderen

be.hudson.com

Interesse? Surf naar be.hudson.com voor meer informatie
en solliciteer via annelies.vanderbauwhede@jobs.hudson.com
met vermelding van referentie BE724847.
Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.
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Verantwoordelijke
inkoop en stockbeheer

Communicatieve onderhandelaar verantwoordelijk
voor het assortiment afgewerkte producten

Je functie: • Je bent verantwoordelijk voor de inkoop van een breed assortiment aan zoetwaren
via externe leveranciers. • Je onderhoudt contacten met bestaande leveranciers en maakt afspraken
inzake prijzen, promoties, leveringen … • Je speelt proactief in op trends in de markt en
klantenbehoeftes en brengt hiervoor nieuwe partners in kaart. • Je staat in nauw contact met het
salesteam en gaat op zoek naar producten die voldoen aan de specifieke vraag van de klanten.
• Je zorgt voor een efficiënt voorraad- en assortimentsbeheer en houdt hierbij rekening met
commerciële acties en het seizoenskarakter van de producten. • Je wordt ondersteund door een
team van orderverwerkers die je aanstuurt en opvolgt.

Ons aanbod: • Een dynamische, groeiende familiale organisatie met internationaal karakter waar
kwaliteit hoog in het vaandel wordt gedragen. • Een afwisselende functiemet verantwoordelijkheid
en ruimte voor inbreng en eigen initiatief. • Een motiverend salarispakket in lijn met je ervaring.

Je profiel: • Je beschikt over een Masterdiploma (of bent gelijkwaardig door ervaring) en je kan
terugblikken op minimaal 5 jaar ervaring met het inkopen van afgewerkte producten in de
voedingsindustrie. Kennis van voorraadbeheer is een troef. • Je bent communicatief, analytisch en
commercieel ingesteld en treedt op als een betrouwbare partner tijdens onderhandelingen.
• Je houdt van een afwisselende functie en kan hier flexibel en stressbestendig mee omgaan.
• Je kan zowel zelfstandig als in team werken. • Je spreekt vloeiend Nederlands en hebt een goede
kennis van het Frans en het Engels.

VRASENE

Hamlet is een (h)eerlijk
bedrijf waar je terechtkunt
voor chocolade, biscuits,
patisserie, confiserie en
kauwgom. Dit familie-
bedrijf wordt gekenmerkt

door visie, dynamiek en flexibiliteit. Kwaliteit en service voert men hoog in het vaandel. Vandaag
realiseert Hamlet een omzet van 75 miljoen euro en worden de producten naar 100 landen
wereldwijd geëxporteerd. Het commercieel en logistiek centrum van Hamlet is gelegen in Vrasene.
Hamlet commercialiseert enerzijds de chocoladeproducten die in eigen beheer worden
geproduceerd in de twee productiesites in Lokeren (A&A Chocolaterie en Pralin’Art). Het producten-
gamma wordt anderzijds verder aangevuld met confiserieproducten van externe leveranciers.
Hamlet investeerde sinds zijn ontstaan in 1956 continu in optimalisaties, zowel op het vlak van
productie als op het vlak van logistiek en administratie. Ook voor de komende jaren zijn er nog
bijkomende investeringen gepland. In het kader van de verdere professionalisering en groei is
Hamlet voor de vestiging in Vrasene op zoek naar een (m/v):

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

Interesse?
Surf naar be.hudson.com voor meer informatie en solliciteer via
sarah.scheerlinck@jobs.hudson.commet vermelding van referentie BE718811.
Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

X²O (www.x2o.be) is op een kleine tien jaar uitgegroeid tot
de ontegensprekelijke specialist op de Belgische particuliere
badkamermarkt. Dat realiseren ze niet enkel door een sterk en
innovatief productaanbod, maar vooral dankzij hun betrokken,
gemotiveerde en enthousiaste medewerkers.

Met 18 winkelpunten over gans België is het winkelconcept
alomtegenwoordig. Om hun leiderspositie op de Belgische
particuliere markt te versterken is X²O momenteel op zoek
naar dynamische medewerkers in de regio Oost- en
West-Vlaanderen (m/v)

Filiaalleiders
Hands-on peoplemanagers
met passie voor toonzaalverkoop
Je functie: • Als filiaalleider ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding
van de winkel en de actieve verkoop in de toonzaal. Je bent het centrale
aanspreekpunt voor klanten, medewerkers en je districtsmanager.
• Je stuurt een winkelteam aan van twee tot zes personen. • Je neemt deze
verantwoordelijkheid ten volle op en haalt, samen met je medewerkers, het
maximumverkoopresultaat uit je vestiging door de unieke badkamerdroom
van elke klant te realiseren. • Je houdt van verkopen en neemt een voorbeeldrol
op tegenover je medewerkers door professioneel advies te verlenen, je positief
op te stellen en klantgericht te handelen. Je weet het beste uit je team naar
boven te halen en een dynamisch en resultaatgericht team uit te bouwen.

Ons aanbod: • Een aantrekkelijke, veelzijdige functie met ruimte voor initiatief
binnen een dynamische, sterk groeiende en resultaatgerichte onderneming die
belang hecht aan de waarde van haar medewerkers. • Een leuke werkplek
met toffe, gedreven collega’s en een open, no-nonsense managementstijl.
• Een intensieve investering in jouw persoonlijke ontwikkeling dankzij
relevante opleidingen via de X²O Sales Academy. • Een zeer competitief
salaris, aangevuld met een omzetbonus na inwerkingsperiode. Bovendien kan
je naast de salariscomponent eveneens genieten van een aantal extralegale
voordelen. Na het succesvol vervullen van je inloopperiode behoort zelfs de
toekenning van een bedrijfswagen tot de mogelijkheden. Er
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Interesse? Surf naar be.hudson.com voor meer informatie
en solliciteer via sarah.scheerlinck@jobs.hudson.com
met vermelding van referentie BE723461.
Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.
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Group Operations Engineer
Communicatieve ingenieur met sterke analytische skills

en zin voor verantwoordelijkheid

Je functie: • Je bent verantwoordelijk voor het ondersteunen van de business en het
groepsmanagement van de 5 productiesites in verschillende landen. Je voorziet hen van praktische
en bedrijfstechnische informatie, en van concrete adviezen rond optimalisatiemogelijkheden.
Je focus ligt op het detecteren van kostreducerende initiatieven en het delen van best practices.
• Je staat in voor het verzamelen en analyseren van informatie rond de KPI’s van Corialis Group.
Bijzondere aandacht gaat naar cost drivers zoals aankoopvolumes, manuren, transport,
energieverbruik en onderhoud. Je werkt hiervoor nauw samen met het management van de lokale
vestigingen. Op basis van deze input en je analyses voorzie je adviezen in het kader van de
verbetering van de interne procedures of werking. • Verder bied je ondersteuning aan de groeps-
directie op het vlak van praktische regelingen, zoals begeleiden van bezoekers, voorbereiden van
presentaties en vergaderingen, organiseren van buitenlandse reizen, etc. • Je rapporteert aan de
Chief Operations Officer.

Ons aanbod: • Een afwisselende job in een jong en gedreven team waarbij vakmanschap en
collegialiteit centraal staan. • De kans om initiatieven uit te werken in een stabiele en financieel
gezonde organisatie met een vlakke structuur. • Een marktconform loon aangevuld met extralegale
voordelen.

Je profiel: • Je behaalde bij voorkeur een masterdiploma in een technische richting en hebt een
eerste ervaring in een productieomgeving achter de rug. Affiniteit met de metaalsector is een troef.
• Met je technisch inzicht, analytisch vermogen en goede IT-skills ben je in staat om gedegen
adviezen te puren uit de verschillende rapporteringen. • Als enthousiaste communicator in het
Nederlands, Frans en Engels slaag je erin om de initiatieven over te brengen naar de verschillende
managementteams. • Dankzij je pragmatische aanpak en ondernemingszin ben je in staat om
zelfstandig je werk te organiseren. • Je bent bereid om af en toe te reizen naar de verschillende
sites binnen Europa.

LOKEREN

Corialis Group (Core Innovative Aluminium
Integrated Solutions, www.corialis-group.
com), is één van de belangrijkste spelers op
de internationale markt in het produceren
en ontwikkelen van aluminium systemen en
extrusieprofielen. Door een continue focus
op productinnovatie en kwaliteit zien klanten

hen wereldwijd als bekwame partner. Corialis Group staat voor een omzet van ca. 300 miljoen euro
en stelt wereldwijd 1300 mensen tewerk. Het hoofdkantoor van Corialis Group is gelegen in Lokeren.
Verder heeft Corialis Group vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen en China.
In het kader van hun verdere groei en professionalisering, is Corialis Group op zoek naar een (m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
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MEA BALANCEERTECHNIEKEN, is een sterk groeiende onderneming met specialisatie
in mechanische herstellingen en balanceringen. Voor directe aanwerving, zijn wij op
zoek naar:

Mekanieker-lasser
Profiel:
Je staat in voor revisie/herstellingen van aandrijfassen; mechanische herstellingen,
draai- en freeswerken.

Verwacht:
Opleiding mechanica A2/A3, lassen.
Enige ervaring en conventioneel draaien is pluspunt

Aanbod:
Een heel afwisselende job in een gezond, innovatief en vooruitstrevend bedrijf
met open en stimulerende werksfeer. interne opleiding en doorgroeimogelijkheden.

Interesse in deze functie?
Stuur uw kandidatuur met cv naar jobs@mea-gent.be

DIRECTEUR WOONZORGCENTRUM
A1A-A3A - CONTRACTUEEL - VOLTIJDS - REF.8690DR.

Functie: U bent verantwoordelijk voor de algemene werking van het centrum.
U coacht en begeleidt de verantwoordelijken en medewerkers van de diverse
diensten binnen het centrum. U treedt op als de externe vertegenwoordiger
van het centrum. Als lid van het managementteam speelt u een belangrijke rol
bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie op het domein van de
ouderenzorg in het algemeen. U rapporteert aan de secretaris van het OCMW.

Proel: U bent in het bezit van een masterdiploma en een rijbewijs B.
U heeft een managementopleiding gevolgd van minimaal 100 uur of bent
bereid deze te volgen binnen het jaar na indiensttreding.

Interesse?
Informatie over de toelatingsvoorwaarden en het inschrijvingsformulier vindt
u in de informatiebrochure op www.assolutions.be/jobs of kunt u opvragen
via 09/389 69 56.

Solliciteren kan online via www.assolutions.be/jobs of per brief
t.a.v. Bram Vandendriessche, A&S Solutions,
Kokerstraat 2A, 9750 Zingem tot woensdag 8 april 2015
(datum poststempel of e-sollicitatie telt, gelieve het
referentienummer 8690DR te vermelden).

BoeiendWERKEN
bij hetOCMW Alveringem

nt u opvragen

VG 77/B

Om het team van het splinternieuwe
woonzorgcentrum ’t Hoge te
versterken zoekt het OCMW
Alveringem een (m/v):

Om onze ploegen te versterken zoeken wij:

1 VOOrman TuinOnderhOud (m/V)
uw taken:
· U staat samen met 1 of 2 medewerkers in voor het regelmatig onderhoud van een vast aantal tuinen
Dit omvat:

● Gras maaien
● Scheren en snoeien
● Onkruidvrij houden
● Behandelen van ziekten en plagen
● Kortom alles wat nodig is om de tuinen in optimale staat te houden

2 medewerkers Tuinaanleg (m/V)
uw taken:
· U staat samen met de collega’s in uw ploeg in voor de aanleg van tuinen ontworpen
door onze eigen tuinarchitecte
Dit omvat:

● Rooien beplanting
● Grondwerk inclusief plaatsen van leidingen en buizen
● Plaatsen van verhardingen, vijvers en andere tuinconstructies
● Beplantingen en zaaiwerken

wij bieden:
· Aangename werksfeer in een familiebedrijf met +45 jaar ervaring in het betere marktsegment
· Werkzekerheid indien bekwaam
· Correcte verloning volgens de geldende barema’s
· Maaltijdcheques
· 15 dagen verlof in overleg te kiezen
· Jaarlijks bijkomende opleiding

geïnTeresseerd?
meer infO Opwww.TuinenpaTTyn.be

BOUW MET
JOUW PLUSPUNTEN
SAMEN MET ONS
AAN DE BESTE ZORG

Het AZ Sint-Elisabeth te
Zottegem is een dynamisch
regionaal ziekenhuis met 334
ziekenhuisbedden en meer
dan 800 personeelsleden dat de
lat inzake kwaliteitsgeneeskunde
en zorg bijzonder hoog legt en
de drempel voor huisartsen,
patiënten en familie laag.

www.sezz.be/jobs

Wij zijn op zoek naar een (m/v):

ZORGDATA MANAGER
UW FUNCTIE: • U geeft leiding aan de dienst

MZG-registratie. • U verzorgt de organisatie en
coördinatie van de MZG registratie en staat in
voor het bepalen, verzamelen en verwerken van
de gegevens die op basis van de MZG-registratie
het ziekenhuisbeleid aansturen. • U staat in
voor het meten, bevorderen en bewaken van
kwaliteit van de registratie. • U communiceert met

de artsen en motiveert hen in het ter beschikking
stellen van medische gegevens en de realisatie van de

wettelijke MZG-registratie. • U staat in voor het aanleveren
van beleidsinformatie op basis van MZG-gegevens en u

maakt hierbij onder meer gebruik van databases en benchmark
materiaal. • U beantwoordt vragen vanuit het medisch en
verpleegkundig departement met betrekking tot de registratie van
de MZG-gegevens en organiseert multidisciplinaire vergaderingen
met terugkoppeling van data en relevante informatie. • U volgt de
ontwikkelingen binnen uw vakdomein op teneinde te ondersteunen
en te adviseren bij de ontwikkeling van het ziekenhuisbeleid.
• U neemt deel aan permanente vormingen en netwerkmomenten,
teneinde uw eigen kennis en vaardigheden op peil te houden.
• U rapporteert rechtstreeks aan de hoofdarts en bijkomend aan de
verpleegkundig directeur voor VG-MZG.

UW PROFIEL: • Diploma arts of gelijkwaardig door ervaring
binnen medische registratie • Eventueel aangevuld met master
Management en Beleid Gezondheidszorg. • Kennis van MZG-
registraties en van het statistisch verwerken van geregistreerde
gegevens is een pluspunt • Vertrouwd met informaticatoepassingen
(MS office) en datamanagement.

ONS AANBOD: • Wij bieden u een gevarieerde en boeiende functie,
een voltijdse tewerkstelling en een contract van onbepaalde duur.
• Dit aanbod wordt uitgebreid met een aantrekkelijke verloning,
aandacht voor vorming en opleiding, een aangename werkom-
geving, een uitgebreide vakantieregeling en tal van extralegale
voordelen en extraatjes.

INTERESSE? U kan uw sollicitatiebrief met cv richten tot de hoofd-
arts dr. Rudi Vossaert, Godveerdegemstraat 69, 9620 Zottegem of
solliciteren via solliciteren@sezz.be of online op
www.sezz.be/jobs

MEER INFO? Contacteer dr. R. Vossaert, hoofdarts,
T. 09 364 83 01

JOUW PLUSPUNTEN
SAMEN MET ONS
AAN DE BESTE ZORG
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dan 800 personeelsleden dat de 
lat inzake kwaliteitsgeneeskunde 
en zorg bijzonder hoog legt en 
de drempel voor huisartsen, 

ZORGDATA MANAGER
UW FUNCTIE: 

MZG-registratie. • U verzorgt de organisatie en 
coördinatie van de MZG registratie en staat in 
voor het bepalen, verzamelen en verwerken van 
de gegevens die op basis van de MZG-registratie 
het ziekenhuisbeleid aansturen. • U staat in 
voor het meten, bevorderen en bewaken van 
kwaliteit van de registratie. • U communiceert met 

de artsen en motiveert hen in het ter beschikking 
stellen van medische gegevens en de realisatie van de 

wettelijke MZG-registratie. • U staat in voor het aanleveren 
van beleidsinformatie op basis van MZG-gegevens en u 

maakt hierbij onder meer gebruik van databases en benchmark 
materiaal. • U beantwoordt vragen vanuit het medisch en 
verpleegkundig departement met betrekking tot de registratie van 
de MZG-gegevens en organiseert multidisciplinaire vergaderingen 
met terugkoppeling van data en relevante informatie. • U volgt de 
ontwikkelingen binnen uw vakdomein op teneinde te ondersteunen 
en te adviseren bij de ontwikkeling van het ziekenhuisbeleid. 
• U neemt deel aan permanente vormingen en netwerkmomenten, 
teneinde uw eigen kennis en vaardigheden op peil te houden. 
• U rapporteert rechtstreeks aan de hoofdarts en bijkomend aan de 
verpleegkundig directeur voor VG-MZG.

Check onze jobsite!

www.verdonckpersoneel.com

Personeelspsycholoog m/v?
At your service!

Bruggestraat 232 • 8930 MENEN • Tel. 056 53 11 80 • verdonck.personeel@skynet.be
Van Iseghemlaan 133/001 • 8400 OOSTENDE • Tel. 059 26 76 57 • verdonck.personeel@skynet.be

Zin in iets nieuw?
Snel naar
Jobat.be
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