R Regio Dendermonde - week 36/2013

SCHOONMAAKSTER (M/V)
te LEBBEKE

Vacnr. :

52538597

Ben jij gemotiveerd en werkwillig om te poetsen bij mensen
thuis? Neem dan snel contact op !!!! Wij zoeken mensen voor
regio Lebbeke, Buggenhout, Opwijk en Opstal.
TEAMLEIDER (M/V)
te DENDERMONDE

Vacnr. :

52535775

Verantwoordelijk voor oa: Personeelsadministratie; verlof ¿
en recuperatieaanvragen, contactpersoon tussen team en
personeelszaken voor verdelings mc¿s, loonbrieven, ...
Kennis van de kwaliteitsprincipes van het ganse team;
keuren/repareren/steekproeven, verzamelen van afgekeurde
stukken, opstarten van 8D, controleren en verbeteren van
SOP¿s, veriefieëren en valideren van de opstartprocedure
(3P), ... Personeelsplanning en polyvalentie; opmaken van
een efficiënte personeelsplanning, voorzien in opvang,
opleiding en begeleiding van uw teamleden, toezien dat de
polyvalentieafspraken worden gerespecteerd, ... Coordinatie
van het werk en verbeteren van het productieproces; goede
interactie creeren met het team zodat acties en initiatieven ter
verbetering worden opgesteld, opvolgen van de uitgevoerde
procescontroles, reageren bij achterstanden of afwijkingen,
invullen van de KPI¿s, ploegoverdracht, invullen van het
logboek, ... Toezicht, veiligheid en 5S; toezien op de naleving
van de basisafspraken, 5S planning uitvoeren, ervoor zorgen
dat de nodige en correcte hulpmatrialen aanwezig zijn,...
OPERATOR ¿ PLAKMACHINE (SPS) (M/V)
Vacnr. : 52557100
te DENDERMONDE
KBOnr: 400313852
Je stapt in een uitgebreid opleidingstraject aan onze
plakmachine; Je staat in voor de goede werking van de
machine en voor de productie. Je coördineert met behulp van
je leidinggevende alle dagdagelijkse problemen
MEDEWERKER LIJMMENGKAMER (M/V)
Vacnr. :
te DENDERMONDE

WEGENBOUWARBEIDER (M/V)
te HAMME

Vacnr. : 52554900
KBOnr: 419320310

U werkt onder leiding van een werfleider en/of ploegbaas bij
het uitvoeren van allerhande wegeniswerken: plaatsen van
funderingen, boordstenen, klinkers en riolering en alle
uitvoerende taken die hierbij komen kijken.
DRINGEND HUISHOUDHULP GEVRAAGD - RE (M/V)
Vacnr. : 52533354
te AALST
Het Poetsbureau is exclusief gespecialiseerd in poetshulp via
dienstencheques bij gezinnen thuis. We hebben
verschillende kantoren verspreid over Limburg, VlaamsBrabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen. De meeste
huishoudhulpen kiezen voor het Poetsbureau omwille van het
uitstekende loon ,de leuke sfeer en correcte behandeling als
werknemer en persoon bij het Poetsbureau.. Voordelen die
het Poetsbureau extra biedt aan haar werknemers (ten
opzichte van andere dienstenchequebedrijven) : Stipte
loonsbetaling, volledige inspraak van de huishoudhulp in
eigen uurrooster, opleiding, leuke gezinnen om bij te gaan
poetsen, aangename, ervaren kantoorverantwoordelijken en
consulenten waar je met al je vragen en opmerkingen bij
terecht kan, Onze focus is ?een uitzonderlijk kwalitatief
personeelsbeleid en beheer aanbieden? waarin de
werknemer centraal staat : We behandelen onze poetsdames
met het grootste respect want zij zijn onze sterkste troef !
We stellen vast dat veel huishoudhulpen overkomen van
andere bedrijven omwille van enerzijds het uitstekende loon
en anderzijds de leuke sfeer en correcte behandeling als
werknemer en persoon bij het Poetsbureau. (trefwoorden:
dienstencheque, dienstencheques, kuisen, schoonmaken,
poetsen, poetswerk, poetshulp, poetsvrouw, poetsman,
kuisvrouw, poetsdame)

52535614

Als medewerker ben je verantwoordelijk voor het volledige
beheer van de lijmmengkamer; in- en uitgangscontrole, het inen uitboeken en het verdelen van chemicaliën aan zowel
interne als externe klanten. Verantwoordelijk voor oa:
Ingangscontrole en localiseren van lijm Beheer van
chemicaliën in mfg-pro Meetgegevens verwerken in Excel
Beheer van kluizen en vatenpark Leveringen klaarmaken
voor buitenlandse zendigen Afval verwerken volgens de
milieunormen Beheer van lijmschema¿s, veiligheidsfiches en
receptenboek Tijdig leveren van de juiste lijm op de juiste
plaats

INFO VDAB SERVICELIJN 0800 30 700
Dit is slechts een beperkte greep uit de VDAB-vacatures. Indien u geïnteresseerd bent in andere vacatures kan
u teletekst of internet raadplegen of kan u gebruik maken van de WIS-vacaturebank in het VDAB-kantoor in uw
buurt.
3/09/2013
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DRINGEND HUISHOUDHULP GEVRAAGD - RE (M/V)
Vacnr. : 52533344
te AALST

VERKOOPMEDEWERKER (20H/WK) - L&L AA (M/V)
Vacnr. : 52556868
te AALST

Het Poetsbureau is exclusief gespecialiseerd in poetshulp via
dienstencheques bij gezinnen thuis. We hebben
verschillende kantoren verspreid over Limburg, VlaamsBrabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen. De meeste
huishoudhulpen kiezen voor het Poetsbureau omwille van het
uitstekende loon ,de leuke sfeer en correcte behandeling als
werknemer en persoon bij het Poetsbureau.. Voordelen die
het Poetsbureau extra biedt aan haar werknemers (ten
opzichte van andere dienstenchequebedrijven) : Stipte
loonsbetaling, volledige inspraak van de huishoudhulp in
eigen uurrooster, opleiding, leuke gezinnen om bij te gaan
poetsen, aangename, ervaren kantoorverantwoordelijken en
consulenten waar je met al je vragen en opmerkingen bij
terecht kan, Onze focus is ?een uitzonderlijk kwalitatief
personeelsbeleid en beheer aanbieden? waarin de
werknemer centraal staat : We behandelen onze poetsdames
met het grootste respect want zij zijn onze sterkste troef !
We stellen vast dat veel huishoudhulpen overkomen van
andere bedrijven omwille van enerzijds het uitstekende loon
en anderzijds de leuke sfeer en correcte behandeling als
werknemer en persoon bij het Poetsbureau. (trefwoorden:
dienstencheque, dienstencheques, kuisen, schoonmaken,
poetsen, poetswerk, poetshulp, poetsvrouw, poetsman,
kuisvrouw, poetsdame)

Voor onze L&amp;L store in Aalst zijn wij op zoek naar een
nieuwe collega. Je maakt deel uit van een dynamisch team
verkoopmedewerkers. Je volgt de instructies van de
shopmanager. Samen met je collega´s sta je in voor een
perfecte service naar de klanten toe en help je hen bij het
kiezen van de perfecte outfit. Dankzij je creativiteit en
toewijding zorg je ervoor dat elke klant tevreden buiten stapt.

DRINGEND HUISHOUDHULP GEVRAAGD - RE (M/V)
Vacnr. : 52533372
te AALST
Het Poetsbureau is exclusief gespecialiseerd in poetshulp via
dienstencheques bij gezinnen thuis. We hebben
verschillende kantoren verspreid over Limburg, VlaamsBrabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen. De meeste
huishoudhulpen kiezen voor het Poetsbureau omwille van het
uitstekende loon ,de leuke sfeer en correcte behandeling als
werknemer en persoon bij het Poetsbureau.. Voordelen die
het Poetsbureau extra biedt aan haar werknemers (ten
opzichte van andere dienstenchequebedrijven) : Stipte
loonsbetaling, volledige inspraak van de huishoudhulp in
eigen uurrooster, opleiding, leuke gezinnen om bij te gaan
poetsen, aangename, ervaren kantoorverantwoordelijken en
consulenten waar je met al je vragen en opmerkingen bij
terecht kan, Onze focus is ?een uitzonderlijk kwalitatief
personeelsbeleid en beheer aanbieden? waarin de
werknemer centraal staat : We behandelen onze poetsdames
met het grootste respect want zij zijn onze sterkste troef !
We stellen vast dat veel huishoudhulpen overkomen van
andere bedrijven omwille van enerzijds het uitstekende loon
en anderzijds de leuke sfeer en correcte behandeling als
werknemer en persoon bij het Poetsbureau. (trefwoorden:
dienstencheque, dienstencheques, kuisen, schoonmaken,
poetsen, poetswerk, poetshulp, poetsvrouw, poetsman,
kuisvrouw, poetsdame)

KASSAMEDEWERK(ST)ER - GAMMA AALST (M/V)
Vacnr. : 52548704
te AALST
KBOnr: 448738232
Aan de kassa voer je de prijzen in via een scanner of indien
nodig manueel. Je int het geld (cash of via betaalkaarten) en
je geeft gepast geld terug. Het uitstallen van producten en
het onderhouden van je werkplek behoort ook tot je
takenpakket. Je staat eveneens in voor het ontvangen en
informeren van de klanten aan de servicebalie en indien nodig
sta je je collega¿s bij met andere taken in de winkel.
COMMERCIEEL MEDEWERKER (M/V)
Vacnr. :
te AALST

52547116

Je vervult een commerciële functie binnen het bedrijf. Je
staat met name in voor het maken van offertes en de
telefonische en schriftelijke opvolging van onze klanten. Je
doet ook telefonische prospectie en zorgt voor een
maandelijkse nieuwsbrief die je aan jouw klanten bezorgt.
TECHNICUS CENTRALE VERWARMING EN SA (M/V)
Vacnr. : 52556792
te BERLARE
Je gaat zelfstandig de baan op en plaatst, regelt, onderhoudt
en herstelt installaties voor centrale verwarming, airco,
zonnepanelen en sanitair. De werven situeren zich
voornamelijk in de omgeving van Berlare maar kunnen
sporadisch ook verder liggen.
MONTEUR CENTRALE VERWARMING EN SANI (M/V)
Vacnr. : 52556820
te BERLARE
Je staat een ervaren collega bij tijdens het plaatsen, regelen,
onderhouden en herstellen van installaties voor centrale
verwarming, airco, zonnepanelen en sanitair. De werven
situeren zich voornamelijk in de omgeving van Berlare maar
kunnen sporadisch ook verder liggen.
NAGELSYLISTE (M/V)
te AALST

Vacnr. : 52556768
KBOnr: 473359505

Voor onze nagelstudio in centrum van Aalst zoeken we
dringend een gemotiveerde nagelstyliste. Je bent zeer goed
vertrouwd met het hele gamma nagelbewerkingen. Onze
openingsuren situeren zich tussen 8u30 's morgens tot 18u 's
avonds. De zaterdag zijn we open tot 17u.

INFO VDAB SERVICELIJN 0800 30 700
Dit is slechts een beperkte greep uit de VDAB-vacatures. Indien u geïnteresseerd bent in andere vacatures kan
u teletekst of internet raadplegen of kan u gebruik maken van de WIS-vacaturebank in het VDAB-kantoor in uw
buurt.
3/09/2013

Jobkrant 2/12

LIJNTECHNIEKER (M/V)
te DENDERMONDE

Vacnr. :

52547723

Als lijntechnieker is het jouw prioriteit om onze operatoren te
begeleiden bij het opstarten, ombouwen en afstellen van hun
productieunit, dit zodat er een optimaal rendement van
uitmuntende kwaliteit wordt gehaald.
TEAMLEIDER (M/V)
te DENDERMONDE

Vacnr. :

52547839

Verantwoordelijk voor oa: - Personeelsadministratie Kennis van de kwaliteitsprincipes van het ganse team Personeelsplanning en polyvalentie - Coordinatie van het
werk en verbeteren van het productieproces - Toezicht,
veiligheid en 5S
POETSMEDEWERKER (M/V)
te HAMME

Vacnr. : 52501331
KBOnr: 454994732

Vacnr. : 52550157
KBOnr: 2154619032

Kan jij ons restaurant vertegenwoordigen? Heb je voldoende
ervaring om ons keukenteam te begeleiden met de
voorbereidende keuken en het dresseren van borden? Zit
verfijning je in de vingers? En vooral, heb je PASSIE voor het
vak?
KEUKEN/ZAALHULP (M/V)
te DENDERMONDE

HULPKOK (M/V)
te DENDERMONDE

GROEPS- EN GEZINSBEGELEIDER (M/V)
Vacnr. :
te DENDERMONDE

52550482

Voor deze betrekking zoeken we een medewerker die zowel
groeps- als gezinsbegeleider is. De belangrijkste taken zijn:
Als groepsbegeleider: groepsactiviteiten ontwikkelen ifv de
individuele (cf. handelingsplan) en groepsnoden; methodisch
onderbouwde wijze begeleiding van een groep jongeren;
huiswerkbegeleiding Als gezinsbegeleider: een intensieve
wekelijkse begeleiding verzorgen van de gezinssystemen
(methodisch (vnl. systeem- en contextueel denken),
gefaseerd, doelgericht en emancipatorisch) en een integrale
hulpverlening bieden die behalve het opvoedkundige, ook
andere probleemgebieden behelst, en die maximaal gebruik
maakt van de krachten binnen en buiten het gezin. Andere
belangrijke taken: correcte en efficiënte rapportage over
begeleidingen en vergaderen; nauw samenwerken en -denken
met de collega¿s; een beperkt aantal huishoudelijke taken op
zich nemen.

Vacnr. : 52540204
KBOnr: 400289801

- Je bent verantwoordelijk voor de promotie en de verkoop
van tapijt en tapijttegels in de sectoren overheid, scholen en
de gezondheidssector in heel Vlaanderen. - Je realiseert de
overeengekomen commerciële doelstellingen, door
zelfstandig uitvoering te geven aan taken met betrekking tot
relatiebeheer, verkoopbevordering en verkoop. - Je
interesseert bestaande en potentiële klanten voor de
producten van Desso door een actieve marktbenadering.
Jouw voornaamste dagelijkse contacten zijn overheid
bestuurders (federaal, gewestelijk, provinciaal,
gemeentelijk,¿), directeuren en, (interieur)architecten. - Je
houdt jouw netwerk up-to-date. - Je rapporteert op
regelmatige en gestructureerde wijze aan jouw manager.

52540370

Algemene hulp in de keuken, afwas, bereiden van snacks,
dresseren van borden, dranken klaarzetten en opdienen,
bestellingen ingeven aan de kassa...opleiding is voorzien met
IBO

Vacnr. : 52545566
KBOnr: 425052020

Als medewerker in de keuken sta je de chef-kok bij Warme en
koude keuken Gasthof Vaderland bestaat uit een
gastronomisch restaurant en een brasserie Tevens feestzalen

HR MEDEWERKER (M/V)
te AALST
Vacnr. :

52506474

U staat in voor het dagelijks onderhoud van verschillende
woningen in de regio van Aalst eo. Tot uw takenpakket
behoren stofzuigen, dweilen, stof afnemen, strijken, eventueel
voorbereidingen treffen voor maaltijden etc.... Wenst u een
deeltijdse job dan is dat ook bespreekbaar!!!

SEGMENT MANAGER (M/V)
te DENDERMONDE

Wij zoeken een gemotiveerde poetsmedewerker, die instaat
voor het poetsen van woningen bij mensen thuis in Hamme
en omgeving.
SOUS CHEF (M/V)
te DENDERMONDE

POETSHULP AALST- ERPE MERE (M/V)
Vacnr. :
te AALST

Vacnr. : 52542441
KBOnr: 448996568

Als HR medewerker teken je mee het personeelsbeleid uit
van de vzw vanuit een dienstverlenende functie binnen de
organisatie. Taken : Je ondersteunt de directie en
coördinatoren op vlak van werving, selectie en onthaal. Je
werkt een onthaalbeleid uit en houdt dit up to date. Je maakt
functieprofielen op. Je werkt een kader uit voor en biedt
ondersteuning bij het voeren van functioneringsgesprekken.
Je meet en analyseert de medewerkerstevredenheid a.d.h.v.
enquêtes die je opmaakt en afneemt.Je werkt het VTO beleid
uit. Je biedt ondersteuning bij diverse
personeelsaangelegenheden zoals teambuilding.
ASSISTENT-WINKELMANAGER DENDERMONDE (M/V)
Vacnr. : 52467002
te DENDERMONDE
KBOnr: 2142856494
Je assisteert de winkelmanager in -en bij diens afwezigheid
volg je op van - het dagelijks beheer van de winkel
betreffende administratie, winkelpersoneel en verkoop. Je
draagt bij tot de uitstraling van de winkel, je helpt de klanten
verder, vult de rekken aan en presenteert onze producten.
Daarnaast geef je leiding aan het team.

INFO VDAB SERVICELIJN 0800 30 700
Dit is slechts een beperkte greep uit de VDAB-vacatures. Indien u geïnteresseerd bent in andere vacatures kan
u teletekst of internet raadplegen of kan u gebruik maken van de WIS-vacaturebank in het VDAB-kantoor in uw
buurt.
3/09/2013
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SHOP MANAGER CKS DENDERMONDE (M/V)
Vacnr. : 52475320
te DENDERMONDE
KBOnr: 418951215

LEERKRACHT MUZIEK - WOORD - DANS (M/V)
Vacnr. : 52503566
te DENDERMONDE
KBOnr: 2154255479

De FNG-Group (zie www.fng.eu) opent een nieuwe winkel in
Dendermonde en zoekt daarvoor een Shopmanager Als
Shopmanager ben je verantwoordelijk voor het dagelijks reilen
en zeilen binnen de shop. Je staat in voor het onthaal,
begeleiding en verkoop aan de klanten op een commerciële
manier. Een aantrekkelijke winkelpresentatie en etalage kent
voor jou geen geheimen meer. Je bent in staat de
verkoopsters te motiveren en je creëert een uitstekende sfeer
op de werkvloer. Je zorgt voor een nauwkeurige kassaafhandeling. Orde en netheid in de winkel daar sta je voor.

Openstaande uren van de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans. Muziek: Samenspel jazz: 2 u. MG
Ensemble jazz en lichte muziek: 1 u. MG Ensemble jazz en
lichte muziek: 1 u. HG Begeleidingspraktijk: 1 u. MG
Begeleidingspraktijk: 1 u. HG Elektrische gitaar jazz &amp;
lichte muziek: 5 u. Piano/keyboard jazz &amp; lichte muziek:
2 u. Saxofoon jazz en lichte muziek: 3 u. Zang jazz &amp;
lichte muziek: 3 u. Basgitaar jazz &amp; lichte muziek: 2 u.
Contrabas: 1 u. Gitaar: 1 u. Hobo: 1 u. Orgel: 1 u.
Slagwerk: 5 u. Viool: 2 u. Algemene muziekcultuur AMC
(jazz): 3 u. MG Algemene muziekcultuur AMC: 1 u. MG
Begeleider muziek, dans: 2 u. Woord: Algemene verbale
vorming: 1 u. LG Voordracht: 2 u. MG Verbale vorming: 1 u.
MG Dans: Algemene artistieke training: 5 u. Algemene
bewegingsleer: 1 u. Klassieke dans: 1 u.

WINKELVERKOOPSTER CKS DENDERMONDE (M/V)
Vacnr. : 52475317
te DENDERMONDE
KBOnr: 418951215
De FNG-Group (zie www.fng.eu) opent een nieuwe CKS
winkel en zoekt daarvoor een verkoopster. - Je staat in voor
het onthaal, begeleiding en verkoop aan de klanten op een
commerciële manier. - Een aantrekkelijke winkelpresentatie
en etalage kent voor jou geen geheimen meer. - Je zorgt
voor een nauwkeurige kassa-afhandeling. - Orde en netheid
in de winkel daar sta je voor.
VERKOOPSAGENT DUITSLAND (M/V)
Vacnr. : 52538786
te DENDERMONDE
KBOnr: 416803159
Dessol is op zoek naar bijkomende verkoopsagenten voor
Duitsland. Als agent ben je verantwoordelijk voor het
benaderen van de nieuwe klantrelaties in Duitsland en het
uitbouwen van een netwerk. Vanuit het hoofdkantoor worden
de relaties onderhouden. Contacten zijn gericht op het
opbouwen van een goede langdurige relatie waardoor je een
eigen klantenportefeuille opbouwt.
VLEESBEWERKER/ UITBENER/ INPAKKER (M/V)
Vacnr. : 52548137
te WICHELEN
KBOnr: 870398717
EEN JOB IN EEN FAMILIAAL VLEESWARENBEDRIJF DAT
VOORAL GEROOKTE HAMMEN MAAKT. VLEES
BEWERKEN , IN EN UITPOTTEN, VERPAKKEN
LEERKRACHT KONINKLIJKE ACADEMIE VOO (M/V)
Vacnr. : 52503599
te DENDERMONDE
KBOnr: 2154258251
Openstaande uren van de Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten: LS: 3/22sten (LG en MG) HG/SG: 2 u. keramiek
2/20sten

HUISHOUDHULP SINAAI-WAAS (M/V)
Vacnr. :
te HAMME

52509900

Danika is steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers
om deel uit maken van de grootste familie van het Waas ¿en
Denderland. Samen zorgen we voor een dienstverlening op
maat waarin medewerkers graag werken en blijven en die een
onmisbaar onderdeel van het leefcomfort van de klant vormt.
Als huishoudhulp sta je in voor het wekelijkse onderhoud bij
klanten thuis. Jouw takenpakket bestaat voornamelijk uit
poetsen, maar kan aangevuld worden met licht huishoudelijke
taken zoals : strijkwerk, koken en kleine boodschappen. Hou
je met andere woorden van een vlekkeloze werkvloer en ben
je een opgeruimd en gedreven iemand, dan is dit de job voor
jou. Aarzel dus niet om onze collega te worden en geniet bij
Danika van een zelf te kiezen urenpakket/werktijden met een
juiste verloning, tal van extra voordelen en alle mogelijke
ondersteuning om je verder in je job te bekwamen.
CONSULENT DIENSTENCHEQUES DENDERMON (M/V)
Vacnr. : 52506266
te DENDERMONDE
Na je opleidingsperiode word je verantwoordelijk voor de
verdere uitbouw van je regio. Mede door een goede
aansturing van je team en een efficiënte werkplanning, streef
je ernaar de beoogde kwalitatieve doelstellingen te realiseren.
Dit doe je in nauwe samenwerking met de collega¿s van jouw
cluster (Sint-Niklaas, Antwerpen en Wetteren).
Concreet
sta je in voor:
Het aansturen en motiveren van zo¿n 70
huishoudhulpen met als doelstelling een uitstekende
dienstverlening te bieden aan onze klanten. Het opmaken
en opvolgen van de werkplanning van je medewerkers. Jouw
focus ligt op kwaliteit afleveren en jouw huishoudhulpen hier
mee in coachen. Een nauwkeurige administratieve
verwerking van de vastgelegde HR-procedures. Een
uitstekende samenwerking (cross-selling) tussen de
verschillende partners (ziekenfonds, gezinszorg, dienst
maatschappelijk werk, gezondheidshop,¿)
Kortom, je
zorgt ervoor dat jouw cluster steeds meer tevreden klanten en
medewerkers heeft. Hierbij draag je kwaliteit en opvolging
hoog in het vaandel.

INFO VDAB SERVICELIJN 0800 30 700
Dit is slechts een beperkte greep uit de VDAB-vacatures. Indien u geïnteresseerd bent in andere vacatures kan
u teletekst of internet raadplegen of kan u gebruik maken van de WIS-vacaturebank in het VDAB-kantoor in uw
buurt.
3/09/2013
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KAPSTER (M/V)
te BERLARE

Vacnr. :

52497191

Je verzorgt het haar van de bewoners van enkele rusthuizen
in de ruime omgeving van Gent, Wetteren en Berlare. Je zet
kleuringen en permanents. Eigen vervoer noodzakelijk.
HUISHOUDHULP AALST DRINGEND (M/V)
Vacnr. :
te AALST

52533561

Voor ons dienstencheque-bedrijf is Start People op zoek naar
een poetsdame om met dienstencheques te werken in de
regio AALST. U bepaalt zelf uw werkuren (deeltijds -minimum
10u of voltijds). Houdt u van sociale contacten? Wilt u meer
tijd voor uw gezin? Houdt u van afwisseling in uw werk? Wilt u
werkzekerheid (vast contract)? Maak vrijblijvend een afspraak!

METSELAAR (M/V)
te SCHELLEBELLE

Vacnr. :

52549221

Wij zijn op zoek naar een metselaar 2de graad. Wij werken
vooral in ruwbouw. U komt elke morgen naar het bedrijf en
vandaar vertrekken wij in teams van 2à3 personen naar de
werven. Occasioneel voert u ook kleine werken uit op
andere werven.
COMMERCIEEL MEDEWERKER (M/V)
Vacnr. :
te AALST

52554924

WINKELBEDIENDE SLAGERIJ (M/V)
Vacnr. : 52535572
te SERSKAMP
KBOnr: 741213127

Je staat in voor de verkoopsondersteuning. Je behandelt
bestellingen en volgt ze op. Je zorgt voor de logistiek. Je
onderhandelt met leveranciers. Je controleert of de
verkoopsvoorwaarden gerespecteerd worden en je
onderneemt de nodige acties. Je behandelt klachten.
Veelvuldige telefonische contacten Je bent klantgericht,
diplomatisch en imagobewust. Je spreekt vlot en duidelijk. Je
beschikt over een goede dosis basiskennis electriciteit (of
bent bereid om u hierin te verdiepen)

Ik zoek dringend een dynamische verkoopster voor het
bedienen van de klanten in de slagerij. Je helpt mee bij het
klaarmaken van bereidingen en het onderhoud van de winkel.

KEUKENHULP (M/V)
te APPELS

BUSCHAUFFEUR/ONDERHOUDSMAN (M/V)
Vacnr. :
te BERLARE

52539187

U staat in voor het ophalen en naar huis brengen van de
schoolkinderen met de bus. Maar ook wanneer er
buitenschoolse activiteiten zijn, zoals zwemmen, dan bent u
de chauffeur van dienst. Verder staat u ook in voor het
onderhoud van onze schoolgebouwen en lokalen.
VERKOOPMEDEWERK(ST)ER (M/V)
Vacnr. : 52543206
te DENDERMONDE
KBOnr: 2038999584
Wij zijn op zoek naar een verkoopster. Je hebt verschillende
taken: kassa aanvullen van rekken vracht verwerken
rayons goed zetten poetswerk (af en toe)
SCHOONMAAKSTER (M/V)
te AALST

52511488

Je helpt bij de voorbereidende werkzaamheden in onze
keuken: je staat in voor het versnijden van groenten,
schoonmaken van vis, bereidingen van de koude keuken en
voorgerechten, het maken van desserts, enz.
POETSHULP OUDEGEM (M/V)
te DENDERMONDE

Vacnr. :

52510313

Op zoek naar werk? Zin in een nieuwe uitdaging? En dit
volgens jouw beschikbaarheid? Dicht bij huis? Deeltijds of
voltijds? Wij zoeken een poetshulp die 12 uur bij 1 klant in
Oudegem wil werken, met auto om ook de boodschappen te
kunnen doen. Het aantal uren kan nog aangevuld worden met
andere klanten in de buurt.
SOUS CHEF (M/V)
te BERLARE

Vacnr. :

Vacnr. :

Vacnr. :

52520873

52501186

Schoonmaak kantoren, appartementen (gemeenschappelijk
delen, ramen wassen, ...)

Je ondersteunt de chef-kok tijdens haar aanwezigheid en
vervangt haar tijdens haar afwezigheid en neemt al haar taken
over.

VERKOOPSTER SLAGERIJ (M/V)
te LEBBEKE

KELNER/ZAALHULP (M/V)
te DENDERMONDE

Vacnr. : 52536458
KBOnr: 466596328

Verkoop van vleesbereidingen en charcuterie. Eventueel mee
helpen bij vleesbereidingen.

Vacnr. : 52470438
KBOnr: 474639014

Voor onze brasserie zijn wij op zoek naar een
kelner/zaalhulp. Men staat in voor de bediening van de
klanten in de zaal en de bestellingen van de dranken aan de
bar.

KASSIERSTER/ AANVULSTER (M/V)
Vacnr. : 52551738
te HAMME
KBOnr: 419611607
Je beheert de kassa. Bij minder drukke momenten vul je de
rekken aan en verzorg je de rayon.

INFO VDAB SERVICELIJN 0800 30 700
Dit is slechts een beperkte greep uit de VDAB-vacatures. Indien u geïnteresseerd bent in andere vacatures kan
u teletekst of internet raadplegen of kan u gebruik maken van de WIS-vacaturebank in het VDAB-kantoor in uw
buurt.
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KELNER/ZAALHULP (M/V)
te DENDERMONDE

Vacnr. : 52470437
KBOnr: 474639014

Voor onze brasserie zijn wij op zoek naar een
kelner/zaalhulp. Men staat in voor de bediening van de
klanten in de zaal en de bestellingen van de dranken aan de
bar.
DIRECTEURS (CLUSTERVERANTWOORDELIJK (M/V)
Vacnr. : 52532490
te AALST
KBOnr: 207437468
De Stad Aalst gaat over tot de aanwerving van 7 directeurs
(clusterverantwoordelijken) (met aanleg wervingsreserve van
2 jaar) voor volgende clusters: Interne ondersteuning Facility - Externe dienstverlening - Vrije tijd - Leren, gezin en
samenleving - Ruimtelijke ordening, wonen, economie en
milieu - Mobiliteit en Openbaar domein jouw functie: Je
formuleert, actualiseert en vertaalt de strategische
doelstellingen van de stad in concrete operationele
doelstellingen, zowel voor de cluster als voor de volledige
organisatie. In overleg met je diensthoofden en het
managementteam verzeker je een effectief werkkader en
kwaliteitsvolle resultaten. Je werkt hiervoor ook samen met de
stadssecretaris, het college van burgemeester en schepenen
en de collega¿s van de stad en het OCMW. Je geeft leiding
aan de medewerkers van de stad (60 tot 229 koppen sterk,
naargelang de cluster). Je motiveert en stuurt hen bij het
realiseren van de doelstellingen van de cluster. Je helpt mee
het professioneel imago van de stad Aalst te versterken.
OPDIENSTER MIDDAGMALEN VOOR SCHOOL (M/V)
Vacnr. : 52545456
te WICHELEN
KBOnr: 207447465
u staat in voor het opdienen van de warme maaltijden tijdens
de middag op de gemeenteschool Bruinbeke u bent
verantwoordelijke voor het algemeen onderhoud van de
refter,de keuken en andere schoollokalen
SCHOONMAAKSTER (M/V)
te WICHELEN

Vacnr. : 52545874
KBOnr: 207447465

Je bent verantwoordelijk voor het algemeen onderhoud van de
schoolgebouwen met het oog op een stijlvolle en aangename
werksfeer in de schoolgebouwen.
FLORISTE (M/V)
te DENDERMONDE

Vacnr. :

52535554

U staat in voor het maken van boeketten maken, inpakken
van bloemen en planten, advies geven, verkopen, afrekenen
en het verzorgen van de etalage in een bloemenzaak in het
centrum van Dendermonde. Gelieve u uitsluitend aan te
bieden als u ervaring hebt in de job of een gerichte opleiding
genoten hebt.

DRINGEND HUISHOUDHULP GEVRAAGD - RE (M/V)
Vacnr. : 52533366
te AALST
Het Poetsbureau is exclusief gespecialiseerd in poetshulp via
dienstencheques bij gezinnen thuis. We hebben
verschillende kantoren verspreid over Limburg, VlaamsBrabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen De meeste
huishoudhulpen kiezen voor het Poetsbureau omwille van het
uitstekende loon ,de leuke sfeer en correcte behandeling als
werknemer en persoon bij het Poetsbureau.. Voordelen die
het Poetsbureau extra biedt aan haar werknemers (ten
opzichte van andere dienstenchequebedrijven) : Stipte
loonsbetaling, volledige inspraak van de huishoudhulp in
eigen uurrooster, opleiding, leuke gezinnen om bij te gaan
poetsen, aangename, ervaren kantoorverantwoordelijken en
consulenten waar je met al je vragen en opmerkingen bij
terecht kan, Onze focus is ?een uitzonderlijk kwalitatief
personeelsbeleid en beheer aanbieden? waarin de
werknemer centraal staat : We behandelen onze poetsdames
met het grootste respect want zij zijn onze sterkste troef !
We stellen vast dat veel huishoudhulpen overkomen van
andere bedrijven omwille van enerzijds het uitstekende loon
en anderzijds de leuke sfeer en correcte behandeling als
werknemer en persoon bij het Poetsbureau. (trefwoorden:
dienstencheque, dienstencheques, kuisen, schoonmaken,
poetsen, poetswerk, poetshulp, poetsvrouw, poetsman,
kuisvrouw, poetsdame)
DRINGEND HUISHOUDHULP GEVRAAGD - RE (M/V)
Vacnr. : 52533379
te AALST
Het Poetsbureau is exclusief gespecialiseerd in poetshulp via
dienstencheques bij gezinnen thuis. We hebben
verschillende kantoren verspreid over Limburg, VlaamsBrabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen De meeste
huishoudhulpen kiezen voor het Poetsbureau omwille van het
uitstekende loon ,de leuke sfeer en correcte behandeling als
werknemer en persoon bij het Poetsbureau.. Voordelen die
het Poetsbureau extra biedt aan haar werknemers (ten
opzichte van andere dienstenchequebedrijven) : Stipte
loonsbetaling, volledige inspraak van de huishoudhulp in
eigen uurrooster, opleiding, leuke gezinnen om bij te gaan
poetsen, aangename, ervaren kantoorverantwoordelijken en
consulenten waar je met al je vragen en opmerkingen bij
terecht kan, Onze focus is ?een uitzonderlijk kwalitatief
personeelsbeleid en beheer aanbieden? waarin de
werknemer centraal staat : We behandelen onze poetsdames
met het grootste respect want zij zijn onze sterkste troef !
We stellen vast dat veel huishoudhulpen overkomen van
andere bedrijven omwille van enerzijds het uitstekende loon
en anderzijds de leuke sfeer en correcte behandeling als
werknemer en persoon bij het Poetsbureau. (trefwoorden:
dienstencheque, dienstencheques, kuisen, schoonmaken,
poetsen, poetswerk, poetshulp, poetsvrouw, poetsman,
kuisvrouw, poetsdame)

INFO VDAB SERVICELIJN 0800 30 700
Dit is slechts een beperkte greep uit de VDAB-vacatures. Indien u geïnteresseerd bent in andere vacatures kan
u teletekst of internet raadplegen of kan u gebruik maken van de WIS-vacaturebank in het VDAB-kantoor in uw
buurt.
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DRINGEND HUISHOUDHULP GEVRAAGD - RE (M/V)
Vacnr. : 52533359
te AALST

HUISHOUDHULP REGIO GREMBERGEN (M/V)
Vacnr. : 52494619
te GREMBERGEN
KBOnr: 877059944

Het Poetsbureau is exclusief gespecialiseerd in poetshulp via
dienstencheques bij gezinnen thuis. We hebben
verschillende kantoren verspreid over Limburg, VlaamsBrabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen De meeste
huishoudhulpen kiezen voor het Poetsbureau omwille van het
uitstekende loon ,de leuke sfeer en correcte behandeling als
werknemer en persoon bij het Poetsbureau.. Voordelen die
het Poetsbureau extra biedt aan haar werknemers (ten
opzichte van andere dienstenchequebedrijven) : Stipte
loonsbetaling, volledige inspraak van de huishoudhulp in
eigen uurrooster, opleiding, leuke gezinnen om bij te gaan
poetsen, aangename, ervaren kantoorverantwoordelijken en
consulenten waar je met al je vragen en opmerkingen bij
terecht kan, Onze focus is ?een uitzonderlijk kwalitatief
personeelsbeleid en beheer aanbieden? waarin de
werknemer centraal staat : We behandelen onze poetsdames
met het grootste respect want zij zijn onze sterkste troef !
We stellen vast dat veel huishoudhulpen overkomen van
andere bedrijven omwille van enerzijds het uitstekende loon
en anderzijds de leuke sfeer en correcte behandeling als
werknemer en persoon bij het Poetsbureau. (trefwoorden:
dienstencheque, dienstencheques, kuisen, schoonmaken,
poetsen, poetswerk, poetshulp, poetsvrouw, poetsman,
kuisvrouw, poetsdame)

Als Partena huishoudhulp ga je bij de klanten thuis om er
allerlei taken te verrichten zoals poetsen en strijken. Je
wordt begeleid en gecoacht door een team enthousiaste
consulenten bij wie je steeds terecht kan. Je bepaalt zelf
hoeveel uur je per week wil werken. Als je al eigen klanten
hebt, mag je ze gerust meebrengen! Heb je nog geen klanten
of wil je nog een paar klanten bij? Ook dat kan!

DRINGEND HUISHOUDHULP GEVRAAGD - RE (M/V)
Vacnr. : 52533376
te AALST
Het Poetsbureau is exclusief gespecialiseerd in poetshulp via
dienstencheques bij gezinnen thuis. We hebben
verschillende kantoren verspreid over Limburg, VlaamsBrabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen De meeste
huishoudhulpen kiezen voor het Poetsbureau omwille van het
uitstekende loon ,de leuke sfeer en correcte behandeling als
werknemer en persoon bij het Poetsbureau.. Voordelen die
het Poetsbureau extra biedt aan haar werknemers (ten
opzichte van andere dienstenchequebedrijven) : Stipte
loonsbetaling, volledige inspraak van de huishoudhulp in
eigen uurrooster, opleiding, leuke gezinnen om bij te gaan
poetsen, aangename, ervaren kantoorverantwoordelijken en
consulenten waar je met al je vragen en opmerkingen bij
terecht kan, Onze focus is ?een uitzonderlijk kwalitatief
personeelsbeleid en beheer aanbieden? waarin de
werknemer centraal staat : We behandelen onze poetsdames
met het grootste respect want zij zijn onze sterkste troef !
We stellen vast dat veel huishoudhulpen overkomen van
andere bedrijven omwille van enerzijds het uitstekende loon
en anderzijds de leuke sfeer en correcte behandeling als
werknemer en persoon bij het Poetsbureau. (trefwoorden:
dienstencheque, dienstencheques, kuisen, schoonmaken,
poetsen, poetswerk, poetshulp, poetsvrouw, poetsman,
kuisvrouw, poetsdame)

HUISHOUDHULP - DIENSTENCHEQUES (M/V)
Vacnr. : 52539153
te HAMME
Voor de regio Hamme (en omgeving) zijn wij momenteel op
zoek naar een betrouwbare, gemotiveerde huishoudhulp. Je
taken bestaan vooral uit schoonmaken en eventueel strijken .
DIENSTER/KELNER (M/V)
te AALST

Vacnr. : 52546897
KBOnr: 2136447170

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde zaalhulp. U neemt de
bestellingen op en bedient de klanten. Tafels afruimen afrekenen - bestellingen klaarzetten aan de bar behoort ook
tot uw takenpakket.
ELASTISCH VOEGER / KITTER (M/V)
Vacnr. : 52547698
te BERLARE
KBOnr: 423924840
Uitvoeren van alle elastisch voegwerk (spuiten) aan woningen
en gebouwen (beton of metselwerk). U hebt geen
hoogtevrees... .
METAALCONSTRUCTEUR (M/V)
te WIEZE

Vacnr. : 52532274
KBOnr: 743043457

U staat in voor de montage en het onderhoud van land- en
tuinbouwmachines.
ICT-COÖRDINATOR (M/V)
te AALST

Vacnr. :

52547456

- Operationeel houden van ICT - infrastructuren - Installatie
en onderhoud van netwerken (servers/pc's) Netwerkbeheer - Software-installatie: administratieve sftware,
educatieve software, applicaties,... - Helpdesk:
aanspreekpunt ivm ICT problemen - Schooladministratie
assisteren bij het gebruik van administratieve paketten Offertes maken voor de aanscaf van hardware, software,
licenties,... - Onderhouden van de firewall (untangle,
enidan,...) - Assisteren van de directies bij het opmaken van
hun ict-beleidsplan

INFO VDAB SERVICELIJN 0800 30 700
Dit is slechts een beperkte greep uit de VDAB-vacatures. Indien u geïnteresseerd bent in andere vacatures kan
u teletekst of internet raadplegen of kan u gebruik maken van de WIS-vacaturebank in het VDAB-kantoor in uw
buurt.
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HULP IN EEN INDUSTRIELE KEUKEN (M/V)
Vacnr. : 52550415
te AALST
KBOnr: 582789658

HUISHOUDHULP AALST (M/V)
te AALST

Je werkt in een bedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren
van dagschotels aan huis. Je werkt mee aan de voorbereiding
van de leveringen. Je schept de maaltijden op in
voorgevormde borden en je zorgt voor een propere werkplaats
nadien. Af en toe zal je ook groenten kuisen en snijden en
telefonische oproepen behandelen.

Droomt u ervan om in alle zelfstandigheid te kunnen werken?
Om zelf te kunnen kiezen waar, wanneer en hoeveel uren?
Om voldoende tijd te vinden voor uw gezin én een leuke job?
Dan ben jij de huishoudhulp die wij zoeken! Als
huishoudhulp beschik je over een heel gevarieerd
takenpakket. Je staat in voor het opruimen en de
schoonmaak van particuliere woningen, maar deinst ook niet
terug voor strijken. Je voert deze taken uit bij de klanten thuis,
al dan niet in hun aanwezigheid. Jullie hebben de keuze om te
werken op basis van een deeltijds of voltijds uurrooster.
Adecco Home Services biedt jou een uurrooster op maat.
Een diploma is niet vereist, wel zin voor orde, netheid en
hygiëne. Wij dragen al onze medewerkers een warm hart
toe. We willen dat jullie deze job met plezier en trots
uitvoeren. Ben jij door de poetsmicrobe gebeten en lijkt deze
vaste job met motiverend salaris iets voor jou? Aarzel dan
niet en contacteer ons: 055/75.93.40

FULLTIME OPERATOR (M/V)
te HAMME

Vacnr. : 52523975
KBOnr: 456681047

- koord inpakken, versnijden en conditioneren d.m.v.
machines - deze machines instellen (basisinstellingen) en
deze draaiende houden - de te verwerken goederen gaan
halen, nadien terug wegzetten met een elektrische stapelaar
of transpallet met scanning
HULPKOK (M/V)
te AALST

Vacnr. : 52543327
KBOnr: 456093208

U staat in voor de volgende taken: - Bereiden van
middagmalen voor scholen en particulieren - Afwassen van
kookgerei (gastro's, grote ketels ed.) -Leveren van warme
middagmalen aan huis met bestelwagen - Zelfstandig kunnen
werken, rechterhand van de chef
COSTUMER SERVICE MEDEWERKER BACKOFF (M/V)
Vacnr. : 52528342
te DENDERMONDE
Om onze sterke groei van de laatste 4 jaar verder te kunnen
zetten zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.
Je volgt
de klantendossiers op, noteren van orders, opvolging van de
stocks, organiseert het tijdig leveren en plaatsen van de
bestellingen,¿ Je bewaakt zorgvuldig het volledige proces
van de orderverwerking Je bent de administratieve
ondersteuning van onze buitendienst zowel voor de verkopers
als voor de plaatsingsploegen Je staat in voor een
kwalitatieve dienstverlening aan de klanten Kortom je bent
de interne draaischijf van het bedrijf.
PLAATSER - TECHNIEKER (M/V)
te LEBBEKE

Vacnr. :

52544827

Plaatsen van pelletkachels leveren van pellets onderhoud en
herstellingen van pelletkachels.

Vacnr. : 52524848
KBOnr: 2143196588

BEDIENDE VERKOPER HAMME (M/V)
Vacnr. : 52536535
te HAMME
KBOnr: 2127744587
Als bediende-verkoper heb je een heel afwisselende job. Je
vult verschillende rayons aan en bedient de klanten aan de
kassa. Deze taken blijf je uitvoeren, ook al kan je later deels
aan de slag gaan in een bepaalde afdeling, zoals non-food,
vers, diepvries of de afhaaldienst Collect&amp;Go. Als je dat
wil, heb je veel mogelijkheden om door te groeien,
bijvoorbeeld tot rayonverantwoordelijke. Voor onze klanten
ben je het eerste aanspreekpunt en het 'gezicht' van Colruyt.
Je stelt je dan ook dienstbaar op, je informeert hen correct en
helpt hen graag een handje.
INSTALLATEUR CV (M/V)
te LEBBEKE

Vacnr. :

52532332

Plaatsen van verwarmings- en sanitaire installaties

HULP KINDERVERZORGSTER (M/V)
Vacnr. :
te AALST

52531817

We zijn op zoek naar een nieuwe medewerker voor de
verzorging en opvang van peuters en kleuters. Uw taken
zullen onder andere bestaan uit: - verversen van luiers - eten
geven - pedagogische activiteiten ( schilderen, kleuren,...).
KOK (M/V)
te AALST

Vacnr. :

52543099

Wij zijn op zoek naar een kok voor het bereiden van diverse
gerechten. Ervaring is belangrijker dan diploma.

INFO VDAB SERVICELIJN 0800 30 700
Dit is slechts een beperkte greep uit de VDAB-vacatures. Indien u geïnteresseerd bent in andere vacatures kan
u teletekst of internet raadplegen of kan u gebruik maken van de WIS-vacaturebank in het VDAB-kantoor in uw
buurt.
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VERKOPER LIFESTYLE (M/V)
te AALST

Vacnr. :

52524330

Als verkoper(ster) sta je in voor het rechtstreeks contact met
de klanten: Jje adviseert en je helpt de klanten en sluit een
verkoop af. Je bent verantwoordelijke voor de afdeling
LIFESTYLE, dwz je zorgt ervoor dat de afdeling wat betreft
uitstraling en aanwezige producten optimaal in orde is. Je
staat steeds ter beschikking van de klant met een vriendelijk
woord.
METSER (M/V)
te DENDERMONDE

Vacnr. : 52533633
KBOnr: 465887238

Wij zijn op zoek naar een volwaardig metser voor
nieuwbouwprojecten. U komt terecht in een klein
familiebedrijf. Werven situeren zich voornamelijk in de streek.
STAFMEDEWERKER AALST (M/V)
te AALST

Vacnr. : 52523833
KBOnr: 471392482

Rivertours, een gespecialiseerd en erkend touroperator voor
boottochten (passagiersvaart) op de Belgische binnenwateren
zoekt een stafmedewerker voor haar kantoor in Aalst. U
groeit door naar de functie van verantwoordelijke voor de
leiding van het kantoor, de coördinatie van de boekingen en
de klantencontacten. U werkt mee aan het programmaaanbod van toeristische tochten en onderhoudt de contacten
met partners als de toeristische diensten, de gidsen,
busmaatschappijen, enz... U werkt ook mee aan de
promotiecampagnes.
OPERATOR (M/V)
te DENDERMONDE

Vacnr. : 52522670
KBOnr: 400313852

Als operator sta je op termijn in voor het besturen van een
papiermachine. Na een doorgedreven opleiding sta je in voor
de goede werking van de machine en de opvolging van de
productie. Dit doe je in een volcontinu systeem (5 ploegen).
HUISHOUDHULP VOOR GROOT-AALST (M/V)
Vacnr. : 52526388
te AALST
Als hoofdtaak sta je in voor het poetsen (95% van de tijd) en
bijkomend: wassen, strijken, maaltijden bereiden en kleine
naaiwerken uitvoeren bij gezinnen aan huis in regio GrootAalst.

TECHNISCH BEDIENDE (M/V)
te DENDERMONDE

Vacnr. : 52535494
KBOnr: 400313852

Als Technisch bediende ben je verantwoordelijk voor het
administratief opvolgen en ondersteunen van het elektrisch en
mechanisch onderhoud binnen de productieafdeling. Dit doe
je onder andere aan de hand van volgende taken: ¿ Je
staat in voor de dagelijkse planning en organisatie van het
preventief en curatief onderhoud binnen de
productieafdeling ¿ Je zorgt voor het bestellen van
materialen en reserveren van onderdelen ¿ Je bent key
user binnen SAP Plant Maintenance en onderhoudt de SAP
MASTER-data (technische wisselstukken, plaats magazijn,
¿ ¿ Je bent verantwoordelijk voor het up to date houden
van de technische documentatie in SHAREPOINT
HUISHOUDHULP (DIENSTVERLENING) : RE (M/V)
Vacnr. : 52547896
te LEBBEKE
KBOnr: 2144047121
Als huishoudhulp/poetsvrouw sta je in voor huishoudelijke
taken in het kader van dienstencheques bij onze klanten thuis.
Jouw takenpakket bestaat voornamelijk uit
poetsen/schoonmaak/onderhoud en kan aangevuld worden
met koken,klein verstelwerk en was en strijk. De werkuren
liggen tussen 8u en 17u maar je kan volgens jouw keuze op
ieder uur starten en stoppen met werken. Tijdens
schoolvakanties is een lager arbeidsritme mogelijk. Als je er
alleen voor staat is een aangepast tweewekelijks arbeidsritme
mogelijk (co-ouderschap). Het laagst mogelijke arbeidsritme
is 16 uren op weekbasis
ALLROUND TECHNIEKER (M/V)
te LEBBEKE

Vacnr. : 52539954
KBOnr: 450873519

MKD Belting is gespecialiseerd in transportbanden,
elevatorbanden, aandrijvingen, kettingen en alle nodige
onderdelen aan de industrie. Naast deze afdeling kan men
ook terecht voor alle gereedschappen, zowel voor
professionelen als particulieren. Wij bieden een ruim
assortiment van de beste merken. Wij hebben een vacature
voor een technisch medewerker. Tot de taken behoren: - Het
versnijden van rubber. - Herstellingen bij klanten aan
transportbandinstallaties. - Montage van transportbanden en
onderdelen. - Monteren van schrapers. - Bekleden van
metalen platen met rubber. - Bekleden van trommels met
rubber. - Algemeen onderhoud van installaties bij onze
klanten. - Vernieuwen van lagers. - Vernieuwen van
kettingen. - Smering. - Allerlei taken in atelier zoals laswerken
en metaalbewerking. - Bijstaan van onze techniekers bij
interventies. Interimkantoren worden gevraagd zich te
onthouden!
POETSHULP (M/V)
te AALST

Vacnr. :

52524301

poetshulp met dienstencheques
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u teletekst of internet raadplegen of kan u gebruik maken van de WIS-vacaturebank in het VDAB-kantoor in uw
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ALLROUND BEDIENDE VERKOOP (M/V)
Vacnr. : 52540024
te LEBBEKE
KBOnr: 450873519

HULPVERLENER SLACHTOFFERHULP 19U VE (M/V)
Vacnr. : 52524310
te DENDERMONDE
KBOnr: 421352954

Instaan voor de dienstverlening tov de klant. Verkoop en
dienst na verkoop. Voorbereiden van retourzendingen,
herstellingen, enz,... incl. de administratie hier rond.
Verwerking van binnenkomende goederen, uitpakken,
presenteren, in de rekken plaatsen, prijzen,... Marketing van
de producten, presentatie in de winkel, gericht reclame
voeren. Algemene administratie: verkoopsnota's leveringbonnen - retournota's... Klantenbeheer. Uitbouwen
van het klantenbestand dmv mailings en dergelijke.
Stockbeheer, inventaris. Verwerking van data op pc.
Aanmaken van bestanden in excel zoals prijslijsten,
stocklijsten, ... Beantwoorden telefoon. Vertegenwoordigers
ontvangen en bestellingen voorbereiden voor de
winkelverkoop. Werken met kantoormachines, fax toestel,
kopieertoestel, pc, kassa. Er wordt een opleiding voorzien
voor het opdoen van kennis over elektrisch gereedschap en
toebehoren bij de firma BOSCH in Breda. Zo snel mogelijk
kennis boeken op gebied van aandrijvingen en gereedschap.
Eigen initiatief tot studie is hierbij een absolute must.
Interimkantoren worden gevraagd zich te onthouden!

Slachtofferhulp gerechtelijk Arrondissement Dendermonde
staat in voor de opvang en begeleiding van slachtoffers van
misdrijven en hun na(ast)bestaanden, en van nabestaanden
na suïcide. Slachtofferhulp maakt deel uit van de Forensische
Unit waarin nauw wordt samengewerkt met de projecten
verkeersongevallen en partnergeweld, justitieel welzijnswerk
en de bemiddelingsdienst. Slachtofferhulp realiseert zijn
doelstellingen door een goede samenwerking met verwijzers
als lokale politie en justitiehuis. Als hulpverlener sta je in voor
een kwalitatieve hulp- en dienstverlening aan de doelgroep.
Je werkt over het volledig gerechtelijk arrondissement
Dendermonde

POETSHULP SINE LDE DEELTIJDS REGIO (M/V)
Vacnr. : 52545861
te AALST
Je staat in voor het poetsen van de woning van onze klanten
in regio Aalst, die hoofdzakelijk bejaard en
verzorgingsbehoevend zijn. Je krijgt een opleiding op de
werkvloer door een collega poetsvrouw. Er is extra coaching
en ondersteuning voorzien. ALVORENS te SOLLICITEREN,
GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN MET DE VDAB om na
te gaan OF U VOLDOET aan het GEVRAAGDE SINE- LDE
STATUUT: bel naar 09/265 48 30 OF MAIL naar
vacatures_twm@vdab.be (met vermelding van uw naam,
rijksregisternummer en vacaturenummer.
GEMOTIVEERDE HUISHOUDHULP REGIO BER (M/V)
Vacnr. : 52536020
te BERLARE

KRAANMAN (M/V)
te DENDERMONDE

Vacnr. : 52507827
KBOnr: 461489376

Wij zoeken kraanman voor het bedienen van een rupskraan
bij weg-en rioleringswerken. Jouw taak bestaat vooral uit het
aanvullen van de buizen. We werken voornamelijk in de regio
Antwerpen, Brussel en Gent.
HUISHOUDHULP VOOR AALST (M/V)
Vacnr. : 52540750
te AALST
KBOnr: 877059944
Als Partena huishoudhulp ga je bij de klanten thuis om er
allerlei taken te verrichten zoals poetsen en strijken. Je
wordt begeleid en gecoacht door een team enthousiaste
consulenten bij wie je steeds terecht kan. Je bepaalt zelf
hoeveel uur je per week wil werken. Als je al eigen klanten
hebt, mag je ze gerust meebrengen! Heb je nog geen klanten
of wil je nog een paar klanten bij? Ook dat kan!
PERSONEELSPLANNER & OPLEIDINGSCOORD (M/V)
Vacnr. : 52516180
te DENDERMONDE
KBOnr: 400313852
Zie pdf

Je zal instaan voor allerlei taken van huishoudelijk werk bij
onze particuliere klanten thuis. Schoonmaken van de woning;
stofzuigen, dweilen,ramen lappen, wassen en strijken van
kledij behoren allemaal tot het takenpakket. Dit allemaal in
een aangename familiale werksfeer in je eigen regio!

VERKOOPSMEDEWERKER (M/V)
te AALST

PLOEGBAAS TUINAANLEGGER/HOVENIER (M/V)
Vacnr. : 52517423
te HAMME

In onze Moggy's winkel zal je instaan voor alle
verkoopstaken: klanten adviseren bij hun keuze van de
kleding aanvullen van de rekken in de winkel in ontvangst
nemen van de leveringen dagelijks onderhoud van de winkel

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een
gemotiveerd persoon die graag buiten en in team werkt,
alsook dit team kan aansturen. U staat in voor de aanleg en/of
het onderhoud van, in hoofdzaak, particuliere tuinen.

LERAAR TV EN PV HOUT (M/V)
te AALST

Vacnr. :

52485110

Vacnr. : 52475689
KBOnr: 2153226982

leraar TV en PV Bouw in 2de graad TSO en derde graad BSO
Full-time opdracht
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VERKOPER (M/V)
te AALST

Vacnr. :

52473293

In onze nieuwe zaak sta je in voor het verkopen van
meubelen. Je begeleidt de klanten in hun aankoop en
informeert hen over onze producten. Ook kassabediening
behoort tot jouw takenpakket.
POETSDAME OUDEGEM (M/V)
te DENDERMONDE

Vacnr. : 52516656
KBOnr: 877481202

- poetsen en eventueel strijken bij particuliere mensen thuis.

SAP - ABAP SPECIALIST (M/V)
te DENDERMONDE

Vacnr. : 52516197
KBOnr: 400313852

¿ Je bent mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het
SAP-platvorm en garandeert de continuïteit; ¿ Je staat in
voor het ontwerpen, programmeren, testen en verbeteren van
de verschillende lopende ERP applicaties. Je begeleidt
externen bij het uitvoeren &amp; afwerken van ERPProjecten; ¿ Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van
integratieflows vanuit ERP naar andere interne applicaties
en/of externe systemen; ¿ Je werkt nauw samen met de
andere leden van het SAP-team &amp; je rapporteert aan de
Application Manager.
PLAATSER VAN BALUSTRADES EN TRAPPEN (M/V)
Vacnr. : 52513551
te LEBBEKE
U staat in voor de voorbereiding en plaatsing van inox
balustrades en stalen trappen in privé woningen en
appartementen. Deze plaatst u in team en individueel. U
werkt zowel in ons atelier als in de regio.
POETSHULP (M/V)
te SCHELLEBELLE

Vacnr. :

52511962

Zoekt u een leuke afwisselende job.. met een loon hoger dan
de concurrentie? ik dacht het ook. Wij zoeken leuke
huishoudhulpen......regio Melle, Wetteren, Laarne, Kalken,
Schoonaarde, ....... Je kan zelf het aantal uren kiezen! mag
ook parttime of deeltijds 20u, 24u, 28u, 32u, ... of natuurlijk
voltijds. En met extra legale voordelen: oa maaltijdcheques.
HAARKAPPER (M/V)
te AALST

Vacnr. : 52486977
KBOnr: 875472312

Wij zoeken voor ons kapsalon een enthousiaste kapper : haar
kappen, kleuren , ontkleuren, haarverzorgingstechnieken
toepassen; permanent aanbrengen, werkplek onderhouden.
STRIJKSTER AALST (M/V)
te AALST

Vacnr. :

52466112

Wij zijn dringend op zoek naar enthousiaste strijkster. Ben jij
een krak in strijken en wil je een job waarbij je een mooi
evenwicht kan houden tussen werk en gezin, solliciteer dan bij
ons.

TUINIER (M/V)
te DENDERMONDE

Vacnr. : 52520267
KBOnr: 447322329

Je staat in voor de aanleg en het onderhoud van hoofdzakelijk
particuliere tuinen. Op een zelfstandige manier verzorgd en
kwaliteitsvol werk afleveren met de nodige (basis)kennis voor
volgende items: algemeen onderhoud van private tuinen:
snoeitechnieken, onderhoud van gazons,maaien, scheren van
hagen, bemesting, onkruidbestrijding, ... tegel- en
bestratingswerken: plaatsen van klinkers, plaatsen van tegels,
uitzetten van passen,... beplantingswerken - aanleg van
gazons: basiskennis planten, uitzetten en verdelen van
planten volgens beplantingsplan uitwerken van constructies:
plaatsen van tuinschermen en draadafsluitingen vakkundig
en verantwoord gebruiken van machines: kettingzaag, maaier,
heggeschaar, slijpschijf, zitmaaier, bladblazer, hakselaar en
gereedschap allerhande
LERAAR ZWEEDS (M/V)
te AALST

Vacnr. : 52480845
KBOnr: 2148526541

U geeft les aan volwassenen die na de 3 eerste jaren Zweeds
starten aan het het 4e en 5e jaar Zweeds.
MEDEWERKER CENTRUMWERKING (M/V)
Vacnr. : 52478679
te AALST
KBOnr: 2148526541
Wij zoeken dringend iemand voor een ondersteunende functie
voor de centrumwerking van het CVO Handelsschool.
BEENHOUWER VERKOPER HAMME (M/V)
Vacnr. : 52487042
te HAMME
KBOnr: 2127744587
Als beenhouwer-verkoper verwerk je uitgebeend vers vlees tot
verkoopsklaar product. Je versnijdt, verpakt, verzorgt
degustaties en onderhoudt dagelijks de beenhouwerij volgens
de HACCP-normen. Je werkt met de modernste middelen en
met kwaliteitsvlees uit onze eigen centrale. Zowel in de
traditionele beenhouwerij (met bediening) als in de
zelfbedieningsbeenhouwerij kom je in contact met de klanten.
TECHNISCH TEKENAAR (M/V)
te DENDERMONDE

Vacnr. : 52465886
KBOnr: 400313852

Je bent verantwoordelijk voor tekenwerk betreffende
mechanische ontwerpen (lay out engineering, detail
engineering, opmetingen, tekenen van PID¿s ¿ Proces &amp;
Instrumentatiediagrammen,¿; Je bestudeert schetsen en
tekeningen en overlegt met ingenieurs en Project Managers
om tot een kwalitatief hoogstaande overzichtstekening,
détailtekening en/of uitvoeringstekening te komen. Je
evalueert of alle technische tekeningen voldoen aan de
interne eisen op het gebied van techniek, ontwerp, constructie
&amp; kwaliteit. Je treft de nodige voorbereidingen
(bestellingen, tekeningen,¿ om, indien nodig, het dossier te
kunnen doorgeven aan de afdeling Projecten of de afdeling
Onderhoud. Je staat in voor het klassement van de
technische documentatie &amp; de tekeningen; Je maakt
deel uit van het team van Projecten en rapporteert aan de
Project Manager.
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SCHRIJNWERKER (M/V)
te BERLARE

Vacnr. : 52467206
KBOnr: 455290878

Je maakt en plaatst dakconstructies, specifiek voor villabouw.
Je meet de dakconstructie op, zet ze uit, monteert en plaatst
ze. Je monteert en plaatst dakelementen zoals dakkapellen
en dakvlakvensters.
SCHRIJNWERKER (M/V)
te WIEZE

Vacnr. : 52519832
KBOnr: 425579778

U staat in voor in interieurafwerking: op maat maken van
kasten, meubelen, keukens, enz. U plaatst houten ramen en
deuren, houten binnendeuren, trappen en plankenvloeren,
binnenwanden, algemene schrijnwerkerij, ... We werken enkel
met hout, geen alluminium, geen PVC. Onze werken situeren
zich voornamelijk in de woningbouw. Regio: gans Vlaanderen.
moeilijke architectuur.
DIENDER VOOR EEN VLOERDER (M/V)
Vacnr. :
te LEBBEKE

52508337

Voor de uitbreiding zijn we op zoek naar een gedreven,
dynamische persoon (uit de regio Dendermonde), die gelooft
in eigen kunnen en die de Nederlandse taal machtig is.
Verdere ontwikkeling binnen MarMarra is mogelijk en wordt
gesteund door het management. De geschikte persoon heeft
een eergevoel voor zijn werk en kan &quot;een tandje
bijsteken&quot; binnen ons team Idealiter kan u plinten
plaatsen, opvoegen van vloeren en muurtegels, lijm maken,
tegels snijden en slijpen volgens de regels, ... . U heeft maw
ervaring in het dienen van een vloerder. Het zelfstandig
kunnen werken is een must.

ELEKTRIEKER (M/V)
te DENDERMONDE

Vacnr. : 52466201
KBOnr: 400313852

Je bent verantwoordelijk voor het nakijken en herstellen van
elektrische installaties in ploegen. Je analyseert de
problemen en onderneemt actie om het probleem zo snel
mogelijk op te lossen. Dit houdt o.a. in (de)monteren van
elektrische onderdelen, testen van de goede werking van
onderdelen, elektrische schema¿s lezen om complexe
problemen te kunnen oplossen, kleinere werken op het gebied
van meet- en regeltechniek, Pneumatiek &amp; Hydraulica.
Je doet inspectierondes en gaat op zoek naar elektrische
fouten. Je ondersteunt, indien nodig, de Ploegmechanieker
bij het uitvoeren van mechanische werken.
ARBEIDER TUINBOUW (M/V)
te SERSKAMP

Vacnr. :

52505868

Voor onze firma zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe
medewerker. Je staat in voor volgende taken: opkweken
van planten onderhoud van tuinen onkruidvrij houden van
planten scheren van hagen snoeien en vellen van bomen
gras maaien ... Je werkt zowel voor particulieren als in
opdracht van gemeenten. Je werkterrein situeert zich in de
provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.
AANSLUITER GAS-ELEKTRICITEIT (M/V)
Vacnr. :
te HAMME

52511932

U staat in voor het aansluiten van gas en elektriciteit voor
netwerkbeheerder Eandis. Je moet reeds in het bezit zijn van
de Eandispas of een gelijkaardige Europese pas (deze kan
door Eandis omgezet worden).

MEET- EN REGELTECHNIEKER (M/V)
Vacnr. : 52466218
te DENDERMONDE
KBOnr: 400313852

POETSHULP LEBBEKE/DENDERBELLE/WIEZE (M/V)
Vacnr. : 52510279
te LEBBEKE

Je bent verantwoordelijk voor het analyseren en herstellen
van elektrische storingen van geautomatiseerde
regelsystemen in productie. Je lokaliseert de storing en
identificeert de oorzaak zowel op het vlak van lokale PLCsturing, digitale sturing, elektrotechnische sturing en
pneumatische &amp; hydraulische regelapparatuur. Je staat
ook in voor het uitvoeren van preventieve controles op de
goede werking van regelapparatuur en het vervangen van
elektronische en mechanische onderdelen, zoals o.a.
printplaten, sensoren, kleppen, luchtdrukmotoren,¿ Na je
opleidingsperiode, draai je mee in een systeem van
permanentie.

Op zoek naar werk? Zin in een nieuwe uitdaging? En dit
volgens jouw beschikbaarheid? Dicht bij huis? Deeltijds of
voltijds?
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