JOBKRANT
BEDIENDEN-VERKOPERS te MERKSEM
COLRUYT
Molenlei 1
2170 MERKSEM vacature 0049021961
De bediende-verkoper bij Colruyt heeft een veelomvattende taak. Om de
beurt doet iedereen alles: rayons aanvullen, kassawerk (computer),
onderhoud, ... We verwachten ook van jou dat je klanten inlichtingen kan
verschaffen op basis van een degelijke productkennis en een commerciële
ingesteldheid waarbij de klant centraal staat. Tal van bedienden-verkopers
zijn bovendien verantwoordelijk voor een bepaalde rayon: diepvries, vers
(groenten, fruit en zuivel), non-food enz. Zo wordt een betrekking in de
distributie meteen een stuk interessanter.
Basisonderwijs
Geen ervaring vereist voltijds dagwerk Info bij VDAB: LIU YAN 03 546
73 11
Solliciteren: E-mail t.a.v. Mevr. Scheunis Veerle selectie@colruyt.be of
Persoonlijk aanbieden bij Mevr. Scheunis Veerle op bovenvermeld adres
Datum laatste wijziging: 20090702
MONTEERDERS te MALLE
ETAP
Antwerpsesteenweg 130
2390 MALLE
vacature 0049017146
Je staat in voor het zelfstandig monteren en samenstellen van
verlichtingstoestellen volgens plan en instructie. Je start met het monteren
van reflectoren en kan eventueel doorgroeien naar het kableren van
toestellen. Een goed uitgeruste werkpost staat hiervoor tot je beschikking.
Basisonderwijs
Enige ervaring vereist voltijds dagwerk Info bij VDAB: DE PAUW
NANCY 03-202 18 34
Solliciteren: E-mail t.a.v. Mevr. Beylemans
conny.beylemans@etaplighting.com of Schriftelijk met cv t.a.v. Mevr.
Beylemans op bovenvermeld adres
Datum laatste wijziging: 20090703
METSERS te LOENHOUT
GEBROEDERS JORIS
Oud-Dorpsstraat 76
2990 LOENHOUT
vacature 0048941656
Je zal instaan voor het metsen van gevelstenen en snelbouw. Je zal verder
ook instaan voor het uitslaan van gebouwen, funderingen graven en maken
van betonconstructies (ijzervlechten en bekisten). De werven bevinden zich
in de Noorderkempen.Onze mensen vertrekken dagelijks naar de werf
vanuit Loenhout, u woont dus bij voorkeur in de directe omgeving.
Interesse? Laat ons snel iets weten!!
1ste graad Secundair onderwijs2de graad Technisch secundair onderwijs
2 Jaar of meer ervaring vereist voltijds dagwerk Info bij VDAB:
CORNELIS AN 03 202 17 28
Solliciteren: E-mail t.a.v. Mevr. Segers Iris info@bouwwerkenjoris.be of
Telefonisch contact opnemen met Mevr. Segers Iris 03 669 72 46
Datum laatste wijziging: 20090702
VERPLEEGKUNDIGE MEDISCHE BEELDVORMI te MALLE
EMMAUS /AZ SINT-JOZEF / PC BETHANIE
Oude Liersebaan 4
2390 MALLE
vacature 0049078698
Dit is een opgeladen vacature met als tekst: De vzw Emmaüs heeft voor het
Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef een vacature voor:
VERPLEEGKUNDIGE (M/V) 100 % OF 75 % VOOR DE MEDISCHE
BEELDVORMING PROFIEL - Technoloog medische beeldvorming of
verpleegkundige zijn. - Vlot kunnen samenwerken in multidisciplinair
verband. - Op technisch vlak over de nodige capaciteiten beschikken. Patiëntvriendelijk zijn. - Bereid zijn in shiften te werken. - Bereid zijn de
nodige bijscholingen te volgen. WIJ BIEDEN - Contract voor onbepaalde
duur. - Salaris volgens ziekenhuisbarema¿s met overname van
anciënniteit. - Onmiddelijke en volledige overname van relevante
anciënniteit voor de verpleegkundigen. - Boeiende baan in een dynamische
omgeving en aangenaam collegiaal klimaat. - Ruime kansen tot
bijscholing, zowel intern als extern. - Groeikansen voor medewerkers met
potentieel. - Zorgverbreding als referentieverpleegkundige. Mogelijkheid tot deelname aan werkgroepen. - Voor verpleegkundigen:
modaliteiten om brugopleiding te volgen. - Vakantie: 24 vakantiedagen
aangevuld met 12 dagen/jaar arbeidsduurvermindering voor voltijds

tewerkgestelden, 2 extralegale dagen (11 juli en 26 december), extra
anciënniteitsverlof (1 dag/5 jaar). - Fietsvergoeding. - Gratis
hospitalisatieverzekering. - Verzekering gewaarborgd inkomen na 5 jaar
dienst. - Goedkope, lekkere maaltijden in ons personeelsrestaurant.
Kandidaten kunnen zich schriftelijk kenbaar maken bij Marleen Van Dyck,
directeur verpleegkundige en paramedische diensten, Oude Liersebaan 4 te
2390 Malle. Informatie kan bekomen worden bij Peter De Vos,
hoofdverpleegkundige, tel. 03 380 20 64.
2009/065 ¿ 2009-07-03
Graduaat GezondheidszorgProfessionele Bachelor Gezondheidszorg
Geen ervaring vereist voltijds dagwerk Info bij VDAB: DE PAUW
NANCY 03-202 18 34
Solliciteren: Schriftelijk met cv t.a.v. Mevr. Toremans op bovenvermeld
adres
Datum laatste wijziging: 20090703
OPVOEDER/BEGELEIDER te BRECHT
CLARA FEY
Bethaniënlei 5
2960 BRECHT
vacature 0049078090
Dit is een opgeladen vacature met als tekst: VACATURE
WERFRESERVE
Het Orthopedagogisch Centrum Clara Fey , een
christelijk geïnspireerde voorziening, die instaat voor begeleiding,
onderwijs, opleiding en tewerkstelling, op maat van kinderen, jongeren en
volwassenen met een mentale handicap en/of bijkomende problemen, is
voor het voortdurend up-to-date houden van de werfreserve op zoek naar :
OPVOEDERS/BEGELEIDERS (m/v) Vereisten : - Gegradueerde of
bachelor in de orthopedagogie, kinésitherapie, ergotherapie, logopedie,
sociaal werk of - Bachelor in de toegepaste psychologie of een
pedagogische diploma of - Hoger secundair onderwijs
- Jeugd- en
gehandicaptenzorg
- Bijzondere Jeugdzorg
- Leefgroepenwerking bij voorkeur beschik je over een rijbewijs B
Profiel : - je bent
gemotiveerd om te werken met kinderen, jongeren en volwassenen met een
lichte,matige of ernstige mentale handicap overwegend binnen een
residientiële werking - je beschouwt ouders als partners in de begeleiding
van hun kind - je bent bereid je flexibel in te zetten - je hebt een
emancipatorische visie op begeleiding van personen met een handicap - je
kan je zelf profileren binnen de missie orthopedagogische zorg van de
Broeders van Liefde Onze werkwijze : Indien je solliciteert voor de
werfreserve, word je uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek
waarin naast meting van competenties ook jouw voorkeur voor doelgroep,
breuk tewerkstelling, plaats van tewerkstelling ed aan bod kan komen.
Ingeval het resultaat van dit gesprek positief is, word je gedurende 12
maanden opgenomen in de werfreserve. Bij vacante betrekkingen worden in
eerste instantie enkel de personen met een passend profiel uit de
werfreserve gecontacteerd voor een tweede gesprek, specifiek gericht op de
vacante functie. (enkel indien de werfreserve geen passende kandidaten
biedt, wordt de vacature nog extern verspreid) Plaats van tewerkstelling :
Campussen in Sint-Job-in-`t-Goor,
Graduaat Sociaal-agogisch werk3e graad Technisch Secundair Onderwijs
Geen ervaring vereist voltijds 3 ploegenstelsel Info bij VDAB: DE PAUW
NANCY 03-202 18 34
Solliciteren: Schriftelijk met cv t.a.v. Mevr. Dillen op bovenvermeld adres
Datum laatste wijziging: 20090703
BEGELEIDSTER te EKEREN
BUBBELS
Kapelsesteenweg 253
2180 EKEREN
vacature 0049078084
Annimeren en spelen met de kinderen en de verzorgers bijstaan waar nodig.
Basisonderwijs
Geen ervaring vereist deeltijds dagwerk Info bij VDAB: DE PAUW
NANCY 03-202 18 34
Solliciteren: E-mail t.a.v. Mevr. van den Abeel kdv.bubbels@telenet.be
of Telefonisch contact opnemen met Mevr. van den Abeel 03/294.74.50
Datum laatste wijziging: 20090703
REGENT MUZIKALE OPVOEDING te KAPELLEN
MATER SALVATORIS INSTITUUT
Dorpsstraat 40
2950 KAPELLEN vacature 0049077668
Deeltijdse lesopdracht ( 11 uren/week) Muzikale Opvoeding: 9u/w aan de
eerste graad en 2u/w aan de 2de graad. Periode: vanaf 01-09-2009 t.e.m. 3006-2010.
Graduaat (Regent)Professionele Bachelor Onderwijs
Geen ervaring vereist deeltijds dagwerk Info bij VDAB: MAQUET

Alle vacatures zijn toegankelijk voor mannen en vrouwen, behalve de wettelijke uitzonderingen. Gelieve de 1
sollicitatieprocedure strikt te volgen. Vergeet niet uw consulent te verwittigen indien u aangeworven bent.
Deze jobs vindt u ook terug op de jobsite van VDAB: www.vdab.be editie: 4/08/2009 1/6

JOBKRANT
TANJA 03-202 18 17
Solliciteren: Telefonisch contact opnemen met Dhr. W. De Raedt 03 664
23 55
Datum laatste wijziging: 20090703
RECEPTIE- EN CRECHEMEDEWERKER te EKEREN
HEALTHCITY BELGIE
Slachthuislaan 74
2060 ANTWERPEN
vacature 0049077284
Als Receptie- en Crèchemedewerker heeft u een gecombineerde functie.
Enerzijds streef je als Receptiemedewerker naar het realiseren van een hoge
ledentevredenheid door het bieden van een optimale service. Je bent het
visitekaartje van de club en staat de leden op een beleefde, geïnteresseerde
en klantvriendelijke manier te woord. Je takenpakket bestaat uit: het
beantwoorden en doorverbinden van alle inkomende telefoongesprekken,
het informeren van leden en het opvangen en eventueel doorverwijzen van
bezoekers. Ook zorg je voor een aantal administratieve taken zoals het
invoeren van nieuwe leden in het systeem. Je staat mee in voor het
opvolgen van debiteuren. Hiervoor heb je regelmatig telefonische contacten
met leden. Anderzijds ben je als crèchemedewerker verantwoordelijk voor
de veiligheid en de verzorging van de kinderen in de creche terwijl de
ouders gebruik maken van de faciliteiten binnen HealthCity. Je hebt een
goed contact met de ouders en bespreekt punten die belangrijk zijn voor de
opvang van de kinderen. Je staat in voor het schoonmaken en -houden van
de creche zodat dit een verzorgde indruk achterlaat en geen gevaar kan
opleveren voor de kinderen.
Basisonderwijs
Enige ervaring vereist deeltijds dagwerk Info bij VDAB: DE PAUW
NANCY 03-202 18 34
Solliciteren: E-mail t.a.v. Mevr. Van Dingenen solliciteren@healthcity.be
of Schriftelijk met cv t.a.v. Mevr. Van Dingenen op bovenvermeld adres
Datum laatste wijziging: 20090703
ADMINISTRATIEF BEDIENDE IN DE EXPED te KALMTHOUT
PROJECTS&INDUSTRIAL LOGISTICS
Sparrendreef 11
2920 KALMTHOUT
vacature 0049077201
Als assistent(e) bent u ondermeer verantwoordelijk voor - het opvolgen van
transportdossiers : offertes, status vracht opvolgen, contact met
douanediensten, ... - klantencontact en klantenwerving
Basisonderwijs
Enige ervaring vereist voltijds dagwerk Info bij VDAB: DE PAUW
NANCY 03-202 18 34
Solliciteren: E-mail t.a.v. Dhr. Tcherepanov s.tch@online.be of
Persoonlijk aanbieden bij Dhr. Tcherepanov op bovenvermeld adres
Datum laatste wijziging: 20090703
ERVAREN ERP-VERKOPER te MALLE
V-CONCEPT
Nijverheidsstraat 8
2390 MALLE
vacature 0049076820
Dit is een opgeladen vacature met als tekst: Bedrijf The Concept Group
Werkaanbieding ( jobtitel ) Ervaren ERP-verkoper (m/v) Inleiding The
Concept Group is een jong en dynamisch IT-bedrijf, die ondersteuning
biedt aan de bedrijfsprocessen van groothandel en Retail bedrijven, dit met
als merk Groeidynamics . Groeidynamics verwijst enerzijds naar de groei
van onze klanten. Deze groei willen we met onze oplossingen ondersteunen
en mogelijk maken. Anderzijds is Groeidynamics een verwijzing naar het
basis softwarepakket dat The Concept Group implementeert: Microsoft
Dynamics NAV. We leveren dan ook een totaalconcept , gaande van
financieel beheer, voorraad, inkoop, verkoop, CRM, productie en
magazijnbeheer tot en met verkoop in het winkelpunt. The Concept Group
is 19 medewerkers sterk en is gevestigd in Malle en in Gentbrugge. Voor
de verdere uitbreiding zijn we op zoek naar een Ervaren ERP-verkoper
(m/v). Beschrijving Als verkoper bent u verantwoordelijk voor het
realiseren van de vooropgestelde omzet. Voor het aanbrengen van nieuwe
klanten, werkt u nauw samen met de collega¿s in de sales-afdeling U waakt
mee over de kwaliteit, het budget en de timing. U overlegt geregeld met de
Sales Manager, waar u tevens aan rapporteert. Uw profiel U kan het werk
optimaal organiseren om je doel te bereiken: namelijk het sluiten van een
deal. U heeft een hogere opleiding genoten en bent in staat in teamverband
te werken. U bent flexibel en u heeft geen nine-to-five mentaliteit. U bent
een gedreven persoonlijkheid die streeft naar maximale
klantentevredenheid. U beschikt tevens over commerciële en
communicatieve vaardigheden en bent vertrouwt in de software-wereld.

Wat we bieden Wij bieden u een toffe werksfeer in een dynamisch bedrijf
. U komt terecht in een bedrijf die `State of the Art¿ software verdeeld en
beschikt over de meest moderne ontwikkeltools. Uw verdere persoonlijke
ontwikkeling is ons grootste kapitaal. Verder bieden wij een competitief s
Graduaat Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Geen ervaring vereist voltijds dagwerk Info bij VDAB: DE PAUW
NANCY 03-202 18 34
Solliciteren: Schriftelijk met cv t.a.v. Dhr. Adams op bovenvermeld adres
Datum laatste wijziging: 20090703
PLOEGBAAS-AFWERKER te HOOGSTRATEN
BOLCKMANS
Industrieweg 4
2320 HOOGSTRATEN
vacature 0049075917
Bolckmans nv is momenteel op zoek naar een ploegbaas-afwerker regio
Hoogstraten. Als ploegbaas sta je aan het hoofd van een karweiploeg. Je
krijgt de opdrachten van je chef en kunt die op correcte en efficiënte wijze
uitvoeren m.b.v. de andere ploegleden en dit steeds met de
veiligheidsvoorschriften in het achterhoofd. Je bent een persoon die graag
verantwoordelijkheid draagt en die een ploeg kan aansturen. Bovendien
moet je in staat zijn om jonge en onervaren mensen bij te staan en te
begeleiden. Plaats van tewerkstelling: diverse werven in Vlaanderen.
Takenpakket: zeer uitgebreid: van vloeren tot metsen, van plaatsen van
ramen en deuren tot funderingen. (Indien meer uitleg, contacteer de
personeelsdienst van Bolckmans nv)
3e graad Technisch Secundair Onderwijs3e graad Beroeps Secundair
Onderwijs
2 Jaar of meer ervaring vereist voltijds dagwerk Info bij VDAB: SEGERS
FRANK 014 44 52 31
Solliciteren: E-mail t.a.v. Dhr. Donckers Jo jdon@bolckmans.be of
Schriftelijk met cv t.a.v. Dhr. Donckers Jo op bovenvermeld adres
Datum laatste wijziging: 20090702
VERPLEEGKUNDIGE te BRASSCHAAT
OCMW BRASSCHAAT
Van Hemelrijcklei 90
2930 BRASSCHAAT
vacature 0049075537
Instaan voor de verzorging van bejaarde personen in een rusthuis. 1
weekend op 2 werken. 2 ploegen (vroege en late) voltijds 38 u/week,
deeltijds 28,5 u/week of 19 u/week. geen onderbroken diensten
Graduaat Gezondheidszorg3e graad Technisch Secundair Onderwijs
Geen ervaring vereist voltijds 2 ploegenstelsel Info bij VDAB: DE PAUW
NANCY 03-202 18 34
Solliciteren: E-mail t.a.v. Mevr. Krynen
patricia.krynen@ocmwbrasschaat.be of Schriftelijk met cv t.a.v. Mevr.
Krynen op bovenvermeld adres
Datum laatste wijziging: 20090702
HUISHOUDHULP MET DIENSTENCHEQUES te KAPELLEN
RANDSTAD
Bredabaan 531
2170 MERKSEM vacature 0049074157
home zoek jobs huishoudhulp met dienstencheques kapellen/stabroek/hoevenen. Hou je van orde en netheid en steek je zelf
graag de handen uit de mouwen? Dan is schoonmaken met dienstencheques
iets voor jou! Je staat in voor huishoudelijke taken bij verschillende
particulieren (poetsen, strijken, ...) Meer informatie over deze job Adres
Randstad Merksem Bredabaan 493-495, 2170 Merksem Contact Titsia Van
Beek Telefoon 03 327 32 18 E-mail dienstencheques_deurne@randstad.be
Website www.randstad.be/76788 solliciteer jobomschrijving.
Basisonderwijs
2 Jaar of meer ervaring vereist Info bij VDAB: JANSSENS TINNE 03660 12 23
Solliciteren: E-mail t.a.v. Mevr. Van Beek Titsia
dienstencheques_deurne@randstad.be of Persoonlijk aanbieden bij Mevr.
Van Beek Titsia op bovenvermeld adres
Datum laatste wijziging: 20090701
HUISHOUDHULP te BRASSCHAAT
RANDSTAD
Bredabaan 531
2170 MERKSEM vacature 0049074144
Home zoek jobs huishoudhulp met dienstencheques - brasschaat
schoonmaakster/schoonmaker (m/v) Hou je van orde en netheid en steek je

Alle vacatures zijn toegankelijk voor mannen en vrouwen, behalve de wettelijke uitzonderingen. Gelieve de 2
sollicitatieprocedure strikt te volgen. Vergeet niet uw consulent te verwittigen indien u aangeworven bent.
Deze jobs vindt u ook terug op de jobsite van VDAB: www.vdab.be editie: 4/08/2009 2/6

JOBKRANT
zelf graag de handen uit de mouwen? Dan is schoonmaken met
dienstencheques iets voor jou! Je staat in voor huishoudelijke taken bij
verschillende particulieren (poetsen, strijken, ...). Meer informatie over deze
job Adres Randstad Merksem Bredabaan 493-495, 2170 Merksem.Contact
Titsia Van Beek. Telefoon 03 327 32 18.
Basisonderwijs
5 Jaar of meer ervaring vereist Info bij VDAB: ZAHIR SELLEM 03 641
43 51
Solliciteren: E-mail t.a.v. Mevr. Van Beek Titsia
dienstencheques_deurne@randstad.be of Persoonlijk aanbieden bij Mevr.
Van Beek Titsia op bovenvermeld adres
Datum laatste wijziging: 20090703
MEDISCH MILIEUKUNDIGE te BRASSCHAAT
OCL
Ravensteingalerij 4
1000 BRUSSEL-STAD
vacature 0049072778
Dit is een opgeladen vacature met als tekst: De Medisch Milieukundigen
(MMK) bij het Logo werken sinds 2004 aan een gezonder Vlaams
leefmilieu. Doel is de bevolking te beschermen tegen en te informeren over
gezondheidseffecten als gevolg van milieuverontreiniging. De MMK werkt
samen met lokale actoren zoals gemeentebesturen, CLB, huisartsen,
milieuorganisaties, etc. Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
en Ziektepreventie (VIGeZ) vzw zoekt 1 halftijds MEDISCH
MILIEUKUNDIGE tot eind 2009, Vanaf 2010 is de functie voltijds en van
onbepaalde duur VIGeZ is de vzw die ondersteuning biedt aan het Logo
vzw op het vlak van ziektepreventie, milieu en communicatie. Een Logo
vzw (lokaal gezondheidsoverleg) is een regionaal netwerk rond
gezondheidspromotie en ziektepreventie. Er zijn 26 Logos vzw in
Vlaanderen. De taken van de MMK zijn: Lokale projectwerking rond
gezondheid en milieu Lokale actoren samenbrengen, faciliteren en
begeleiden van processen rond gezondheid en milieu, overleg opstarten
rond gezondheid en milieu Lokale actoren aanzetten om aandacht te
hebben voor de link tussen gezondheid en milieu Meewerken aan
preventief gezondheidsbeleid op gebied van gezondheid en milieu,
meewerken aan projecten bij milieuknelpunten Advies voor lokale
partners bij gezondheidsproblemen die in verband staan met het milieu
Informeren over gezondheidsrisico's die in verband staan met het milieu
door voordrachten, websites, artikels, folders, ... Sensibiliseren en
informeren rond gezond wonen en woningonderzoeken uitvoeren in het
kader van het Vlaams Binnenmilieubesluit (BS 19/10/04) Peilen naar
ongerustheid bij de bevolking in samenwerking met de lokale actoren
(gemeenten, huisartsen, ...) Meer info over de werking van de MMKs vind
je op www.mmk.be . Je werkt in LOGO Antwerpen Noord gelegen in
Brasschaat. Vanaf 2010 werk je in LOGO Antwerpen, gelegen in Mortsel.
Profiel Universitair diploma of minimaal een diploma van Hogere
Opleiding 1
Master - niet gespecifieerd
Geen ervaring vereist deeltijds dagwerk Info bij VDAB: NYS CHRISTINE
02-255 92 10
Solliciteren: Schriftelijk met cv t.a.v. Dhr. Verlaek op bovenvermeld adres
Datum laatste wijziging: 20090701
KEUKENMEDEWERKER (HALFTIJDS) te KAPELLEN
ARMONEA (rusthuis Plantijn)
Koningin Astridlaan 5
2950 KAPELLEN vacature 0049071982
Je bereidt warme maaltijden, je smeert boterhammen en je assisteert bij het
portioneren van maaltijden. Je verricht tevens schoonmaakwerkzaamheden
in de keuken en afwaskeuken. Je reinigt en verzorgt keukenapparatuur,
machines en keukengereedschappen. Je draagt zorg voor de machinale
afwas en controleert de vaat op verontreinigingen en gebreken. Je assisteert
collega's bij eenvoudige werkzaamheden in de keuken.
Basisonderwijs
Geen ervaring vereist deeltijds dagwerk Info bij VDAB: DE PAUW
NANCY 03-202 18 34
Solliciteren: E-mail t.a.v. Mevr. Mortier plantijn@vdbrande.be of
Schriftelijk met cv t.a.v. Mevr. Mortier op bovenvermeld adres
Datum laatste wijziging: 20090630
LEERKRACHT PAV te BRASSCHAAT
KTA BRASSCHAAT
Prins Kavellei 98
2930 BRASSCHAAT
vacature 0049071815
Tijdelijk halftijdse opdracht 2de en 3de graad PAV vanaf 01/09/2009.

Graduaat (Regent)
Enige ervaring vereist deeltijds dagwerk Info bij VDAB: MAQUET
TANJA 03-202 18 17
Solliciteren: E-mail t.a.v. Dhr. Himler kta.brasschaat@sgr3.be
Datum laatste wijziging: 20090703
LEERKRACHT KANTOORTECHNIEKEN te BRASSCHAAT
KTA BRASSCHAAT
Prins Kavellei 98
2930 BRASSCHAAT
vacature 0049071808
Tijdelijke opdracht vanaf 01/09/2009 3de BSO Kantoortechnieken boekhouden + stage begeleiding.
Graduaat (Regent)
Enige ervaring vereist voltijds dagwerk Info bij VDAB: MAQUET TANJA
03-202 18 17
Solliciteren: E-mail t.a.v. Dhr. Himler kta.brasschaat@sgr3.be
Datum laatste wijziging: 20090703
LEERKRACHT TECHNOLOGISCHE OPVOEDING te
BRASSCHAAT
KTA BRASSCHAAT
Prins Kavellei 98
2930 BRASSCHAAT
vacature 0049071799
Halftijdse tijdelijke opdracht 1ste graad technologische opvoeding vanaf
01/09/2009 tot 30/06/2010.
Graduaat (Regent)
Enige ervaring vereist deeltijds dagwerk Info bij VDAB: MAQUET
TANJA 03-202 18 17
Solliciteren: E-mail t.a.v. Dhr. Himler kta.brasschaat@sgr3.be
Datum laatste wijziging: 20090703
VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN te MALLE
EMMAUS /AZ SINT-JOZEF / PC BETHANIE
Oude Liersebaan 4
2390 MALLE
vacature 0049070918
Dit is een opgeladen vacature met als tekst: De vzw Emmaüs heeft voor
het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef een vacature voor:
VERPLEEGKUNDIGE (M/V) 100 % of 75% VOOR DE DIENST
SPOEDGEVALLEN PROFIEL - Gegradueerd verpleegkundige, bij
voorkeur met beroepstitel in intensieve zorgen en spoed. - Bereid zijn zich
in te scholen in verschillende aspecten van de spoedgevallenzorg. Zelfstandig kunnen werken. - Rustig blijven in kritieke situaties. - Vlot
kunnen samenwerken in multidisciplinair verband. - Patiëntvriendelijk zijn.
- Bereid zijn in shiften te werken. - Discreet zijn. - Geen ervaring vereist.
WIJ BIEDEN - Boeiende baan in een moderne en groeiende organisatie
met een aangenaam collegiaal klimaat. - Contract voor onbepaalde duur. Voltijds of parttime volcontinu systeem. - Salaris volgens
ziekenhuisbarema¿s met overname van anciënniteit. - Extra vergoeding
voor weekend-, avond-, en nachtprestaties. - Ruime kansen tot bijscholing,
zowel intern als extern. - Groeikansen voor medewerkers met potentieel. Zorgverbreding als referentieverpleegkundige. - Mogelijkheid tot
deelname aan werkgroepen. - Voor verpleegkundigen: modaliteiten om
brugopleiding te volgen. - Vakantie: 24 vakantiedagen aangevuld met 12
dagen/jaar arbeidsduurvermindering voor voltijds tewerkgestelden, 2
extralegale dagen (11 juli en 26 december), extra anciënniteitsverlof (1
dag/5 jaar). - Fietsvergoeding. - Gratis hospitalisatieverzekering. Verzekering gewaarborgd inkomen na 5 jaar dienst. - Goedkope, lekkere
maaltijden in ons personeelsrestaurant. Kandidaten kunnen zich
schriftelijk kenbaar maken bij Marleen Van Dyck, directeur
verpleegkundige en paramedische diensten, Oude Liersebaan 4 te 2390
Malle. Informatie kan bekomen worden bij Remy Verheyen,
hoofdverantwoordelijke spoedgevallen, tel. 03 380 20 93.
2009/063 ¿
2009-06-25
Graduaat GezondheidszorgProfessionele Bachelor Gezondheidszorg
Geen ervaring vereist voltijds dagwerk Info bij VDAB: DE PAUW
NANCY 03-202 18 34
Solliciteren: Schriftelijk met cv t.a.v. Mevr. Macken op bovenvermeld
adres
Datum laatste wijziging: 20090629
MEDISCHE SECRETARESSE te MALLE
EMMAUS /AZ SINT-JOZEF / PC BETHANIE
Oude Liersebaan 4
2390 MALLE
vacature 0049070907
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JOBKRANT
Dit is een opgeladen vacature met als tekst: De vzw Emmaüs heeft voor het
Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef een vacature voor een:
MEDISCH
SECRETARESSE/SECRETARIS IN EEN PARTTIME FUNCTIE
FUNCTIE Samen met een kleine groep collega's staat u mee in voor de
uitvoering en de opvolging van taken binnen het medisch secretariaat met in
het bijzonder de verwerking van de briefwisseling van ¿inwendige¿
disciplines PROFIEL - Je beschikt over een diploma `medical
management assistant¿ (medisch secretariaat A1) of gelijkwaardig door
relevante ervaring - Je beschikt over een degelijke en parate kennis van de
medische terminologie - Enige ervaring rond het uittypen van medische
verslagen, geniet de voorkeur - Je kan vlot overweg met pc-toepassingen
(MS Office) en andere pakketten (C2M of andere elektronische
patiëntendossiers) - Je bewaakt de kwaliteit en de efficiëntie van de
dienstverlening - Je kan omgaan met vertrouwelijke informatie - Je bent
stressbestendig, communicatief ingesteld en je werkt administratief uiterst
nauwkeurig - Je bent flexibel ingesteld - Je kan perfect zelfstandig in
teamverband werken - Je bent bereid mee te groeien in de verdere
ontwikkeling van het medisch secretariaat WIJ BIEDEN - Contract van
onbepaalde duur ½-tijds + tot eind 2009 een contract van bepaalde duur
voor ¼-jobtime (totaal contract 75 %) - Boeiende baan in een moderne en
groeiende organisatie met een aangenaam collegiaal klimaat - Salaris
volgens ziekenhuisbarema¿s met overname van anciënniteit. - Ruime
kansen tot bijscholing - Vakantie: 24 vakantiedagen aangevuld met 12
dagen/jaar arbeidsduurvermindering voor voltijds tewerkgestelden, 2
extralegale dagen (11 juli en 26 december), extra anciënniteitsverlof (1
dag/5 jaar). - Fietsvergoeding - Gratis hospitalisatieverzekering. Verzekering gewaarborgd inkomen na 5 jaar dienst. - Goedkope, lekkere
maaltijden in ons personeelsrestaurant. Kandidaten kunnen zich vóór 6 juli
2009 schriftelijk kenbaar maken bij
Graduaat GezondheidszorgProfessionele Bachelor Gezondheidszorg
Geen ervaring vereist deeltijds dagwerk Info bij VDAB: DE PAUW
NANCY 03-202 18 34
Solliciteren: Schriftelijk met cv t.a.v. Mevr. Toremans op bovenvermeld
adres
Datum laatste wijziging: 20090629
MEDEWERK(ST)ER VASTGOED te MERKSEM
LEEN BAKKER
Terlindehofstraat 36
2170 MERKSEM vacature 0049070477
De functie Je zal instaan voor het beheer van handelshuurcontracten,
onderhoudscontracten en verzekeringspolissen. Je zorgt dat gemaakte
afspraken, termijnen en contractdata worden nageleefd. Je controleert de
ontvangen huurindexeringen en past de betaalopdrachten aan. Je verzorgt de
administratie van de vastgoed- en verzekerkingsdossiers en je zorgt tevens
voor de correcte administratieve afhandeling van nieuwe aansluitingen. Je
onderwerpt de ontvangen facturen mbt vastgoed aan een kritische blik. Je
volgt de calamiteiten nauwgezet op.
Professionele Bachelor Niet-gespecifieerd
Enige ervaring vereist voltijds dagwerk Info bij VDAB: DE PAUW
NANCY 03-202 18 34
Solliciteren: E-mail t.a.v. Mevr. Verdeyen sverdeyen@leenbakker.be
Datum laatste wijziging: 20090629
UITBEENDER te ESSEN
GEERS BEENHOUWERIJ
Stationstraat 126
2910 ESSEN
vacature 0049070310
Je bent verantwoordelijk voor het uitbenen en bewerken van vers vlees
(varken, runds, ...).
Basisonderwijs
Enige ervaring vereist deeltijds dagwerk Info bij VDAB: JANSSENS
TINNE 03-660 12 23
Solliciteren: E-mail t.a.v. Dhr. Geers Daniel info@beenhouwerijgeers.be
of Telefonisch contact opnemen met Dhr. Geers Daniel 03 667 24 55
Datum laatste wijziging: 20090630
POETSVROUW KALMTHOUT, ESSEN te ESSEN
LANDELIJK DIENSTENCOÖPERATIEF
Remylaan 4
3018 WIJGMAAL vacature 0049070217
Bij Landelijk Dienstencoöperatief zijn er momenteel vacatures voor
HUISHOUDHULP(-EN) Kalmthout, Essen. Je werkt als huishoudhulp met
dienstencheques tijdens de weekdagen en in blokken van 4 uur per gezin. Je staat in voor het wekelijkse onderhoud van de woning van de klant. - Je

taak kan er ook in bestaan te wassen en te strijken, soms boodschappen te
doen of eten klaar te maken. Meer info: - Coördinator van Landelijk
Dienstencoöperatief: 03/317 03 11. - Wenst u meer info over de werking
van Landelijk Dienstencoöperatief, surf naar http://www.dienstencoop.be.
Basisonderwijs
Geen ervaring vereist Info bij VDAB: POPPE SOPHIE 03 203 47 51
Solliciteren: Schriftelijk met cv t.a.v. Mevr. Discart Karine op
bovenvermeld adres
Datum laatste wijziging: 20090629
POETSVROUW KAPELLEN, BRASSCHAAT te KAPELLEN
LANDELIJK DIENSTENCOÖPERATIEF
Remylaan 4
3018 WIJGMAAL vacature 0049070125
Bij Landelijk Dienstencoöperatief zijn er momenteel vacatures voor
HUISHOUDHULP(-EN) Kapellen, Brasschaat Je werkt als huishoudhulp
met dienstencheques tijdens de weekdagen en in blokken van 4 uur per
gezin. - Je staat in voor de wekelijkse schoonmaak van de woning van de
klant. - Je taak kan er ook in bestaan te wassen en te strijken, soms
boodschappen te doen of eten klaar te maken.
Meer info: - Coördinator
van Landelijk Dienstencoöperatief: 03/317 03 12 - Wenst u meer info over
de werking van Landelijk Dienstencoöperatief, surf naar
http://www.dienstencoop.be
Basisonderwijs
Geen ervaring vereist Info bij VDAB: POPPE SOPHIE 03 203 47 51
Solliciteren: Schriftelijk met cv t.a.v. Mevr. Discart Karine op
bovenvermeld adres
Datum laatste wijziging: 20090629
MECANICIEN - CONCIERGE te MALLE
OOSTMALLE CARS
Salphensebaan 27
2390 MALLE
vacature 0049070307
Mecanicien voor onderhoud van autobussen. Tevens kan men
tewerkgesteld worden als conciërge. Gratis woonst (5 slaapkamers - 2
badkamers). Eventueel kan partner of echtgenote tewerkgesteld worden als
poetshulp voor interieur bussen.
Basisonderwijs
Enige ervaring vereist voltijds dagwerk Info bij VDAB: VOSSENAAR
DIRK 03 355 41 59
Solliciteren: E-mail t.a.v. Dhr. Claes Frank oostmallecars.frank@skynet.be
of Telefonisch contact opnemen met Dhr. Claes Frank 03 312 17 87
Datum laatste wijziging: 20090703
POETSHULP BIJ PARTICULIEREN te EKEREN
DAOUST INTERIM ANTWERPEN
Frankrijklei 16
2000 ANTWERPEN
vacature 0049070073
Voor de regio Brasschaat - Ekeren - Schoten - Schilde - Kapellen Merksem en omgeving zoeken wij dringend ervaren, flexibele en
enthousiaste poetsmedewerkers voor schoonmaak, en eventueel strijkwerk,
bij particuliere klanten.
Basisonderwijs
Enige ervaring vereist Info bij VDAB: VAN BROECKHOVEN KRIS 03
641 43 47
Solliciteren: E-mail t.a.v. Mevr. Cooymans jcooymans@daoust.be of
Persoonlijk aanbieden bij Mevr. Cooymans op bovenvermeld adres
Datum laatste wijziging: 20090629
POETSHULP BIJ PARTICULIEREN te WUUSTWEZEL
DAOUST INTERIM ANTWERPEN
Frankrijklei 16
2000 ANTWERPEN
vacature 0049070052
Voor de regio Sint Job in't Goor - Kalmthout - Loenhout - Wuustwezel en
omgeving zoeken wij dringend ervaren, flexibele en enthousiaste
poetsmedewerkers voor schoonmaak, en eventueel strijkwerk, bij
particuliere klanten.
Basisonderwijs
Enige ervaring vereist Info bij VDAB: JANSSENS TINNE 03-660 12 23
Solliciteren: E-mail t.a.v. Mevr. Cooymans jcooymans@daoust.be of
Persoonlijk aanbieden bij Mevr. Cooymans op bovenvermeld adres
Datum laatste wijziging: 20090629
POETSHULP te BRASSCHAAT
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sollicitatieprocedure strikt te volgen. Vergeet niet uw consulent te verwittigen indien u aangeworven bent.
Deze jobs vindt u ook terug op de jobsite van VDAB: www.vdab.be editie: 4/08/2009 4/6

JOBKRANT
RITMO INTERIM
Bredabaan 432
2170 MERKSEM vacature 0048986671
Voor onze afdeling Dienstencheques zijn wij nog op zoek naar kandidaten
om bij particulieren thuis aan de slag te gaan in het onderhoud en de
schoonmaak van de woning: Doe je graag huishoudelijk werk en help je
graag andere mensen? Hou je van zelfstandig werk of werk je gewoon
graag wanneer en waar het jou het best past? Lees dan zeker verder:
Misschien ben jij wel de huishoudhulp die wij zoeken!?! Als huishoudhulp
sta je in voor de volledige schoonmaak, het onderhoud of het opruimen van
particuliere woningen. Afhankelijk van de wensen van je klant zal je
stofzuigen, afstoffen, vloeren onderhouden, ramen wassen, enz... Dit is iets
wat jij individueel bespreekt met de klant. Je werkt volledig zelfstandig, in
één of meerdere woningen, en staat in voor de organisatie van je eigen
werk. Je bent verantwoordelijk voor je eigen klanten en je bent het
visitekaartje en het gezicht van Ritmo bij de klanten thuis.
Basisonderwijs
Geen ervaring vereist voltijds dagwerk Info bij VDAB: SIMONS
CHRISTEL 03 641 43 43
Solliciteren: E-mail t.a.v. Dhr. Van Cleemput John of Vrije keuze Dhr.
Van Cleemput John op bovenvermeld adres
Datum laatste wijziging: 20090703
HUISHOUDHULP te KALMTHOUT
FAMILIEHULP PIT DIENSTVERLENING
Koningsstraat 306
1210 SINT-JOOST-TEN-NODE
vacature 0049058294
Als huishoudhulp staat u in voor verzorgende en huishoudelijke taken in het
kader van dienstencheques. U verleent hulp aan huis. Uw takenpakket
bestaat voornamelijk uit poetsen en kan aangevuld worden met koken, klein
verstelwerk en was en strijk. Uw werkuren worden in overleg bepaald. Alle
uurroosters zijn mogelijk (van 20 tot 38u).
Basisonderwijs
Geen ervaring vereist voltijds dagwerk Info bij VDAB: VAN HEES
KARIN 03-620 29 54
Solliciteren: E-mail t.a.v. Mevr. Van Woinsel
An.Van.Woinsel@Familiehulp.be of Telefonisch contact opnemen met
Mevr. Van Woinsel 015 45 31 33
Datum laatste wijziging: 20090630
HUISHOUDHULP te HOOGSTRATEN
ADECCO ANTWERPEN DIENSTENCHEQUES
Frankrijklei 114
2000 ANTWERPEN
vacature 0048914763
Grote wasjes, kleine wasjes... Adecco zoekt: enthousiaste
dienstenchequemedewerkers voor de regio Meerle, Minderhout, Meer,
Hoogstraten, ... Je taken zullen bestaan uit: schoonmaken (hoofdzakelijk),
ramen lappen, strijken, eten maken, boodschappen doen.
Basisonderwijs
Geen ervaring vereist voltijds dagwerk Info bij VDAB: SEGERS FRANK
014 44 52 31
Solliciteren: E-mail t.a.v. Mevr. Adecco Dienstencheques
merksem.699@adecco.be of Persoonlijk aanbieden bij Mevr. Adecco
Dienstencheques op bovenvermeld adres
Datum laatste wijziging: 20090630
VERPLEEGKUNDIGE A1/A2 te KALMTHOUT
CARE@VULPIA
Kijkuitstraat 80
2920 KALMTHOUT
vacature 0048913522
Residentie Beukenhof is een vooruitstrevend rust- en verzorgingstehuis.
Het team van ruim 70 vakbekwame personeelsleden garandeert een
optimale en kwalitatieve verzorging en begeleiding voor onze bejaarden.
Het rustoord is gelegen in het centrum van Kalmthout Heide. Een bushalte
bevindt zich op 200 m. Residentie Beukenhof is eveneens bereikbaar met
de trein.
Graduaat Gezondheidszorg
Geen ervaring vereist voltijds dagwerk Info bij VDAB: DE PAUW
NANCY 03-202 18 34
Solliciteren: E-mail t.a.v. Mevr. Van Den Langenbergh
personeelsdienst@vulpia.be of Schriftelijk met cv t.a.v. Mevr. Van Den
Langenbergh op bovenvermeld adres
Datum laatste wijziging: 20090629

CNC-PLAATBEWERKER te HOOGSTRATEN
BOGAERTS GREENHOUSE LOGISTICS
Hinnenboomstraat 1
2320 HOOGSTRATEN
vacature 0049043610
U bedient één of enkele van de aanwezige CNC-plaatbewerkingsmachines
(2x Trumpf-plooibank, 1x Trumpf lasersnijmachine) in de
plaatbewerkingsafdeling. U stelt de machine om, laadt en lost de producten,
lost machine- en kwaliteitsproblemen op, schrijft de programma's, bedenkt
de meest optimale opstelling, kortom U zorgt er voor dat de machine goed
produceert! Occasioneel bedient U een ponsmachine of een plaatschaar.
Basisonderwijs
Geen ervaring vereist voltijds dagwerk Info bij VDAB: SEGERS FRANK
014 44 52 31
Solliciteren: E-mail t.a.v. Dhr. Aernouts Raf raf@bogaertsgl.com of
Telefonisch contact opnemen met Dhr. Aernouts Raf 03 314 18 01
Datum laatste wijziging: 20090703
MACHINEBOUWER - MONTEUR SYSTEMEN te
HOOGSTRATEN
BOGAERTS GREENHOUSE LOGISTICS
Hinnenboomstraat 1
2320 HOOGSTRATEN
vacature 0049043593
Als machinebouwer ben je voornamelijk bezig met het compleet opbouwen
van diverse transportsystemen, bestaande uit buffer-, weeg-, afduw-,
ontstapel-, stapel- en verpakkingsinstallaties die gebruikt worden in de
professionele tuinbouw. De job behelst voornamelijk het mechanisch
monteren van frames, platen, assen, lagers, riemen, banden, kettingen,
tandwielen, spieën,¿ en dit volgens duidelijke 3D-tekeningen met een
exploded view (zie bijlage). Elektrische componenten worden mechanisch
gemonteerd en de bedrading wordt naar een sturingskast gebracht waar een
collega alles aansluit. Het gaat om niet of nauwelijks repetitief werk
(seriegrootte van 1 a 5 stuks), met een zeer diverse productenpakket. Het
kwaliteitsniveau en afwerkingsgraad van de producten ligt zeer hoog. U
wordt een echte productspecialist die perfect weet hoe de machine in elkaar
steekt, wat de functie is van elk onderdeel en waarom precies dat onderdeel
wordt gebruikt. Indien gewenst en indien de ervaring het toelaat, kan de
kandidaat naast het opbouwen van de machines in Hoogstraten soms ook
mee op locatie bij de klant om de machines in bedrijf te stellen. Voor meer
informatie over de producten die opgebouwd moeten worden, zie
http://www.bogaertsgl.com/ en daar onder producten/systemen
Basisonderwijs
Enige ervaring vereist voltijds dagwerk Info bij VDAB: SEGERS FRANK
014 44 52 31
Solliciteren: E-mail t.a.v. Dhr. Aernouts Raf jobs@bogaertsgl.com of
Persoonlijk aanbieden bij Dhr. Aernouts Raf op bovenvermeld adres
Datum laatste wijziging: 20090703
LASSER te HOOGSTRATEN
BOGAERTS GREENHOUSE LOGISTICS
Hinnenboomstraat 1
2320 HOOGSTRATEN
vacature 0049043577
U staat in voor het lassen van elektromechanische installaties voor het
tranporteren, wegen, behandelen van goederen. U verzamelt onderdelen die
gelast moeten worden op basis van een lastekening. U stelt de te lassen
machines samen in een lasmal en contoleert de afmetingen. U hecht de
machinedelen in de mal. U last de machines af en slijpt ze bij daar waar
nodig. U stapelt de gelaste onderdelen netjes op, tijden en aantallen worden
geregistreerd.
3e graad Beroeps Secundair Onderwijs
Geen ervaring vereist voltijds dagwerk Info bij VDAB: SEGERS FRANK
014 44 52 31
Solliciteren: E-mail t.a.v. Dhr. Aernouts Raf jobs@bogaertsgl.com of
Telefonisch contact opnemen met Dhr. Aernouts Raf 03 314 18 01
Datum laatste wijziging: 20090703
VERPLEEGKUNDIGE A1/A2 te KALMTHOUT
CARE@VULPIA
Kijkuitstraat 80
2920 KALMTHOUT
vacature 0048903655
Residentie Beukenhof is een vooruitstrevend rust- en verzorgingstehuis.
Het team van ruim 70 vakbekwame personeelsleden garandeert een
optimale en kwalitatieve verzorging en begeleiding voor onze bejaarden.
Het rustoord is gelegen in het centrum van Kalmthout Heide. Een bushalte
bevindt zich op 200 m. Residentie Beukenhof is eveneens bereikbaar met
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JOBKRANT
de trein.
Graduaat Gezondheidszorg
Geen ervaring vereist deeltijds dagwerk Info bij VDAB: DE PAUW
NANCY 03-202 18 34
Solliciteren: E-mail t.a.v. Mevr. Van Den Langenbergh
personeelsdienst@vulpia.be of Schriftelijk met cv t.a.v. Mevr. Van Den
Langenbergh op bovenvermeld adres
Datum laatste wijziging: 20090629
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