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Toekomstgericht denken.
Met het nieuwe jaar voor de deur grijp jij misschien wel je kans om je carrière 

over een andere boeg te gooien. Een job die op je lijf is geschreven, hoef je 

gelukkig niet per se ver van huis te zoeken.

Sint-Niklaas heeft qua werkgelegenheid enorm veel te bieden, zowel voor 

hooggeschoolden als voor wie op zoek is naar een fysieke uitdaging. Ook in de 

Sint-Niklase bedrijvenparken zijn veel firma’s actief op zoek naar nieuwe mede-

werkers. Veel van deze bedrijven kiezen bewust voor Sint-Niklaas als bruisende 

basis voor hun expertise omdat ook zij de pluspunten zien van deze stad én van 

lokaal ondernemen.

De industrie in de stad van Sinterklaas beperkt zich immers al lang niet meer tot 

textiel en tapijten, maar richt zich al enige tijd op de innovatieve maakindustrie 

met factories of the future die toch vaak een familiaal karakter hebben. De laat-

ste jaren wordt steeds duidelijker dat een job dicht bij huis niets dan voordelen 

oplevert. Het vermijdt filerijden en be spaart zo hopen reistijd.

Wellicht droom jij er ook van om even op je fiets te springen naar je werk.  

Bovendien vergemakkelijkt een lokale job het flexibel samenwerken en het 

combineren van werk en privé. Bij Bepasin geloven we dat iedereen een  

passende job dichtbij huis kan vinden.

Joris Thijs
Voorzitter

www.bepasin.be

Ben jij ook een lokale ondernemer 
in de buurt van de Sint-Niklase bedrijvenparken 
en heb je interesse in de werking van Bepasin? 

Neem dan een kijkje op onze website.
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Versterk jij ons team?Over ons
Tifre is op 20 jaar tijd uitgegroeid tot een gevestigde 

waarde in het Waasland als kwaliteitsaannemer voor 

totaalrenovaties bij particulieren, met intussen al meer 

dan 45 werknemers. Over de jaren heen heeft ons be-

drijf naast kwaliteit altijd aandacht besteed aan degelij-

ke uitrustingen en materiaal, innovatie en digitalisatie. 

Bij Tifre beseffen we als geen ander dat investeren 

in je bedrijf betekent: investeren in je werknemers,  

dit door middel van opleiding, doorgroeimogelijkheden 

en een ijzersterke infrastructuur.

Ons bouwbedrijf blijft ook mee groeien met de immer 

veranderende tijdsgeest en verwachtingen. Dat heb-

ben onze sterke teams, waarin verschillende beroeps-

categorieën vertegenwoordigd zijn, ook goed begrepen. 

Als grote speler in de bouwsector willen we blijven in-

zetten op persoonlijke service en duidelijke, open com-

municatie met onze klanten. In 2019 werd Tifre dan ook 

door de Bouwunie genomineerd als motivator inzake 

personeelsbeleid. En in 2020 werden we bekroond tot 

bedrijf van het jaar door de stad Sint-Niklaas. Door onze 

blijvende groei zijn we op zoek naar mensen met een 

gelijkaardige langetermijnvisie. 

Gepassioneerd 
door verbouwen? 
Versterk ons groeiend renovatieteam in 

het Waasland. Bij Tifre staan we stevig in 

onze schoenen op de werf, goed uitgerust met 

kwaliteitsvol materiaal, nieuwe camionettes, 

eigen kranen en vrachtwagens, … We kunnen 

ook voldoende voorraad garanderen met onze 

eigen magazijnier en 1000 m² artikelen in stock. 

Met een eigen werfleider als aanspreekpunt op 

elke werf, vaste ploegen, een correcte verlo-

ning, een duidelijke planning en goede afspra-

ken, vindt elke nieuwe vakman meteen zijn draai 

bij ons. Door de open, toffe, collegiale sfeer en 

variatie in je werk kun je je ook ontwikkelen in je 

sterktes en voel je je meteen thuis. Wil jij daar 

graag een deel van uitmaken? Ontdek hier onze 

vacatures en contacteer ons.

Werfleider
Van bij de opstart van de werken neem jij de werf onder je vleugels samen 
met je 4 collega-werfleiders. Als eerste aanspreekpunt van de klant 
controleer je de uitgevoerde werken van de schrijn- en dakwerkers. Je 
bestelt materiaal (plooiwerk, dakpannen, chape, …) en ziet toe op de 
kwaliteit van de werken. Tenslotte coördineer je de activiteiten van 
jouw team.

Administratief medewerker
Je staat in voor het beheer van klantendossiers: aanvragen containers 
en werfsanitair, opvolgen van facturatie, beheer wagenpark en verze-
keringen, bestellen van materiaal, opvolgen van vergunningen, con-
tacteren van klanten. Een gevarieerde administratieve functie binnen  
een hecht team.

Bezetter en gyproc plaatser
In een bouwproject ben jij verantwoordelijk voor het plaatsen en uitplamu-
ren van gyproc, het bezetten van muren en het uitvoeren van de voor-
bereidende werken. 

Elektricien / loodgieter
Je bent in een project vanuit jouw expertise verantwoordelijk voor de 
elektriciteit en loodgieterij. Zo ga je afvoeren en toevoeren plaatsen en 
sluit je douchebakken en baden aan. Je plaatst en verplaatst ook stop-
contacten en schakelaars en je maakt een circuit voor elektriciteit bij  
een zolderinrichting of verbouwing. 

Dakwerkers hellend dak
Als dakwerker ben je verantwoordelijk voor het plaatsen van panlatten 
en dakpannen, maar ook van onderdak, stoflatten, goten, afvoerbuizen 
en Velux dakramen. 

Dakwerkers plat dak
Vanuit jouw vakkennis roofing of EPDM ga jij aan de slag met het opho-
gen van dakranden, het isoleren van platte daken en het plaatsen van 
dakbedekking, koepels, afvoerbuizen en goten. 

Schrijnwerkers
Als schrijnwerker word je ingezet om mee te werken als schakel in 
een totaalproject. Zo ben je verantwoordelijk voor het plaatsen van 
scheidingswanden, plafonds, binnendeuren, trappen, laminaat, Velux- 
ramen en meubilair op maat. Of hou je meer van buitenwerk ? Dan ben 
je verantwoordelijk voor het plaatsen van gevelbekleding en hout- 
skeletwanden, voornamelijk voor aanbouw aan bestaande wonin-
gen. Je werkt bovendien gootbekleding uit en plaatst terrasbekleding  
zoals bankirai.

Scan en 
  solliciteer.

of surf naar www.tifre.be/job

“Ik werk ondertussen al 6 jaar voor Tifre. Via mijn beste maat ben ik bij 

dit bedrijf beginnen te werken. Ik ben trappenmaker van beroep, en ben 

bij Tifre aangesteld als binnen- en buitenschrijnwerker. Dit geeft me de 

ruimte om een brede waaier aan werk te kunnen doen. Dat ik dicht bij 

huis kan werken is natuurlijk ook een troef! Tifre is een geweldig be-

drijf om voor te werken waar ik me helemaal thuis voeI. Meer nog, mijn 

vader werkt intussen ook al een aantal jaar voor Tifre, dus dat wil al  

wat zeggen, toch?”

Andy / Schrijnwerker

20
jaar ervaring

22 uitgeruste
werkwagens

3 vrachtwagens

4 kranen



EUROPARK-NOORD 5 ◆ 9100 SINT-NIKLAAS ◆ T 03 789 38 09 ◆ INFO@RENAPLUS.BE

WWW.RENAPLUS.BE

Vandaag is hernieuwbare energie een must. Slim en 
bewust omgaan met elektriciteit mag daarbij zeker niet 
ontbreken. Voel jij je ook geroepen om mee op onze 
groene golf te springen? Wil je meehelpen om de 
EV-markt uit te breiden in het Waasland? Solliciteer 
dan bij ons, want Rena Plus – Solar&Charge is een be-
drijf in volle opmars dat zich toelegt op het plaatsen 
van laadpunten en photovolthaïsche zonnepanelen in 
combinatie met thuisbatterijen. 

Reeds 12 jaar zijn wij een gevestigde waarde in het 
Waasland en hebben wij - om onze groei te stimuleren -  
onze vestiging verhuisd van Vrasene naar Sint-Niklaas.  
We zijn een jong, ambitieus team dat op zoek is naar 
gemotiveerde werkkrachten om ons team te versterken.

Check onze vacatures !
Neem contact op via info@renaplus.be. Een CV en  
motivatiebrief zijn niet noodzakelijk. Een mailtje met 
je naam en telefoonnummer volstaat, zodat we jou 
kunnen contacteren.

Projectleider (M/V) 
Je hebt reeds bakken elektrische ervaring opgebouwd 
en hebt interesse in de groene sector. Je wilt steeds bij-
leren, kan mensen aansturen en bent het gewoon om de 
leiding te nemen.  

Plaatsers zonnepanelen (M/V) 
Wegens de aanhoudende vraag naar zonnepanelen 
zijn wij steeds op zoek naar gemotiveerde dakdekkers.  
Ervaring in het leggen van zonnepanelen is een voor-
deel maar geen must.

Elektriciens (M/V) 
Je hebt een diploma elektriciteit of gelijkgestelde erva-
ring en bent op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wij 
zijn dringend op zoek naar elektriciens voor het plaatsen 
van laadpalen, omvormers en thuisbatterijen voor regio 
Waasland en omstreken.

Magazijnier (M/V) 
Als magazijnier bij Rena Plus sta je dagelijks in voor het 
klaarzetten van de werven en ben je verantwoordelijk 
voor het stockbeheer. Bovendien zal je instaan voor  
onderhoud en klusjes in ons gebouw.

ZONNEPANELEN LAADPALEN BATTERIJEN

LID VAN

FUNCTIEOMSCHRIJVING :
• Contacten met huidige klanten onderhouden
• Nieuwe klanten prospecteren
• Social media uitwerken 
  (LinkedIn, Facebook, Instagram, ...)
• Sales administratie
• 2 à 3 Europese beurzen per jaar
 

PROFIEL:
• Goede kennis Nederlands/Frans/Engels 
• Extra talen zijn een meerwaarde
• Goede kennis van Office
• Basiskennis ERP-pakket
• Communicatievaardig
• Teamplayer

JOBGERELATEERDE COMPETENTIES
• Sociale media-toepassingen inzetten 
   in professionele processen
• De inhoud van een website beheren
• Contactvaardig zijn
• Samenwerken als hecht team
• Regels en afspraken nakomen
• Klantgericht en commercieel ingesteld zijn

AANBOD:
• Marktconform loon
• Je komt terecht in een familiaal bedrijf waar 
   de 4de generatie ondertussen ook actief is.

CONTACTEER ONS
Tel. 03 766 18 18 of info@confiserie-thijs.be

Industriepark-Noord 20 - 9100 Sint-Niklaas

SNOEPJES GEMAAKT MET PASSIE VOOR HET VAK
Bij Confiserie Thijs toveren we al sinds 1931 een lach op heel wat gezichten. Jong en oud, groot en klein: allemaal genieten ze 
van onze snoepjes. Van lolly’s en gommen tot bonbons en gepersonaliseerd snoepgoed in alle kleuren, vormen en smaken.  
Met passie voor het vak en het authentieke recept bij de hand, maken wij van elk snoepje een uniek product.

Wij zijn op zoek naar een medewerker die creatief en commercieel bezig wil zijn met onze snoepjes. Je job is zowel de 
klantencontacten onderhouden als onze producten marketen. Ook social media speelt hierbij een rol. Ben jij een zoete-
bek die goesting heeft om met onze snoepjes aan de slag te gaan? Dan is deze job misschien wel iets voor jou. 

Hernieuwbare energie is een must

COMMERCIAL 
CANDY
OFFICER





Elaut nv brengt fun voor spelers in lunaparken wereldwijd!
We bedenken, creëren en produceren elektromechanische amusementsspelen (denk aan grijpkranen, coin pushers…). Zo zijn we 

steeds op zoek naar wat de speler leuk vindt. Onze mensen leven naar ons motto: Top Quality Entertaining the World!  
Op 60 jaar tijd is Elaut uitgegroeid tot een succesvolle KMO met 180 collega’s in kantoren in Europa en de VS en honderden klanten 
wereldwijd. Het hoofdkantoor en jouw toekomstige werkplek is in Sint-Niklaas. Meer weten over ons? Check www.elaut.com. Wie zijn wij?

Metaco nv is veel meer dan een gewone specialist in de 
industriële metaalconstructie. Als Vlaams familiebedrijf 
geven we op transparante & dynamische wijze vorm aan 
metaal. Ponsen, plooien of lasersnijden; we zijn uw 
one-stop-shop partner in plaatbewerking en op-
pervlaktebehandeling. 
Onze inhouse expertise? Die maakt van ons beheerders 
van het hele productieproces én strenge bewakers van 
kwaliteit. Dat is hoe we elke sector bieden wat hij echt 
nodig heeft: snelle service, flexibiliteit en een ge- 
zonde dosis perfectionisme. En dat doen we van 
abstract ontwerp tot concrete vorm. 
 Check www.metaco.be

Wie zoeken we? 
 EEN PLOOIER (M/V) 
 voor onze CNC-gestuurde plooibanken 3M 

 EEN PLOOIER (M/V) 
 voor onze plooibank 1,5M

Productiemedewerker
Door Elauts groei zoeken we iemand in ons dynamische productie-
team.  Als productiemedewerker doe je allround assemblagetaken 
met klein gereedschap, montage en het testen van onderdelen.
Je begint met de voorbereiding van half-fabrikaten om te verwer-
ken in onze spelen. Op je eigen tempo kan je nieuwe uitdagingen 
aannemen en doorgroeien naar andere werkposten en afdelingen.
Top kwaliteit, daar staan we voor. Jij zal er toe bijdragen om alle 
spelen efficiënt en kwalitatief te maken. Elke werknemer krijgt 
hier ook de verantwoordelijkheid om zelf bij te leren en taken 
uit te voeren. Je bent deel van een team en steunt je collega’s met  
raad en daad.

Service technieker
 • Je installeert, onderhoudt en herstelt onze apparaten. 
 • Je werkt op de herstellingsdienst en op verplaatsing. 
 • Ook servicetrips naar het buitenland zijn mogelijk. 
 • Je werkt mee aan het voortdurend verbeteren 
   van toestellen en technieken. 
 • Je rapporteert aan het hoofd van de technische dienst. 
 • Je geeft support via telefoon en mail.  

Aankoper
Als ervaren aankoper werk je met MS AX Dynamics als onder-
steunend ERP-systeem om aan de best condities aankopen te doen 
voor de productiebehoeften op korte- en lange termijn. 
Je sluit raamcontracten af met leveranciers en vermijdt overtollige 
en onbruikbare voorraden. Initiatief en creativiteit zijn je sterke 
punten in een snel evoluerende markt van elektromechanische  
producten. Dit alles doe je in teamverband met de afdeling sales,  
productie, finance, engineering en het magazijn en je rapporteert 
aan de procurement manager.

Verkoper
We zoeken een energieke verkoper voor ons dynamische ver-
koopteam.  Als European Sales Representative sta je in voor de ver-
koop van onze toestellen en technische advies aan onze klanten en  
verdelers.  Als opleiding begin je bij klanten in België en Noord- 

Wat bieden wij:
Je komt terecht in een sterk groeiende, internationale, familiale 
KMO in de kantoren te Sint-Niklaas met korte beslissingslijnen 
en een technologisch productieproces waarin continu geïnves-
teerd wordt. 
Je bent een belangrijke schakel in de productie van kwalitatieve 
electromechanische speelautomaten en krijgt ook de nodi-
ge verantwoordelijkheden en kansen om de huidige werking 
te optimaliseren. Met een aantrekkelijk salaris aangevuld met 
extralegale voordelen krijg je een passende beloning voor je  
geleverde prestaties. 

Je geniet bovendien van een toffe, afwisselende en voltijdse baan 
met ruimte voor zelfontplooiing en initiatief. Je wordt deel van 
een groep toegewijde professionals die stuk voor stuk zeer ge-
engageerd en gemotiveerd zijn om de groei van Elaut NV voort 
te zetten.

Interesse?
Stuur dan je CV naar careers@elaut-group.com

SCAN EN 
SOLLICITEER

Word jij onze 
nieuwe collega?

Frankrijk en groei je op eigen tempo door naar regio Europa en de 
rest van de wereld. Jouw taak is uitzoeken waarmee we de klant 
kunnen helpen, professioneel advies verlenen, je mouwen oprollen 
en de nieuwste toestellen showcasen.
In het wilde weg rondbellen, daar doen wij niet aan mee. Je bouwt 
een duurzame relatie op met jouw klanten en helpt ze aan de 
meest innovatieve en kostenefficiënte oplossingen. Nieuwe klanten 
vind je op internationale beurzen en vooral door mond-aan-mond 
reclame op basis van onze kwaliteit en betrouwbaarheid.

Europark-Oost 6  -  9100 Sint-Niklaas - 03 780 94 95

Wie ben jij? 
• Je takenpakket varieert van opdracht tot opdracht. 
 Je zal stukwerk en langere reeksen moeten verwerken.
• Gemotiveerd en ondernemend: vlotte 
	 communicatievaardigheden	en	een	flexibele,	
 verantwoordelijke en zelfstandige ingesteldheid. 
• Sociaalvaardig: vlot kunnen omgaan 
 met collega’s en klanten 
• Fysieke arbeid schrikt je niet af 
• Je hebt een technische opleiding gehad 
 of interesse in techniek
• PC-kennis: je kan overweg met een registratiesysteem 
 om je werktijden bij te houden en stock af te boeken 
• Je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs
 en wilt in fulltime dienstverband werken.

Wat bieden we je?
• Contract onbepaalde duur met mooie verloning 
 op basis van je werkervaring. 
• Fulltime tewerkstelling en bereid om 
 in 2-ploegen te werken tijdens drukke periodes
• Extralegale voordelen: o.a. maaltijdcheques, ecocheques,
	 fietsvergoeding,	hospitalisatieverzekering.
• Opleiding: wij rusten je uit met de nodige technische 
  bagage, productkennis en, waar nodig, ook alternatieve 

opleiding om je job tot een succes te maken.

Interesse? 
Stuur dan je CV & motivatie naar info@metaco.be

Meer met metaal.



Word jij onze nieuwe partner?

Het hart op de tong, open van geest, creatief van aard: wij zijn Dullaert & Partners, 
een boekhoudkundig en fiscaal advieskantoor met een mooi artistiek randje.  
Financieel advies of fiscale creatie? Wij helpen je volgens de regels van de kunst.

Boekhouding
Dullaert & Partners zorgt ervoor dat je op elk moment een 

helder inzicht hebt in de financiële situatie van jouw bedrijf. 

Wij nemen je boekhouding volledig voor onze rekening  

volgens de regels van de kunst. 

Auteursrechten
De inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten 

en naburige rechten genieten een gunstige fiscale  behande-

ling. Maar waarvoor kom jij in aanmerking? Wij adviseren jou 

over auteursrechten en intellectuele eigendom.

Fiscaliteit
Bedrijfsvoorheffingen, personen- en vennootschapsbelastin-

gen, aangiften van de roerende voorheffing, bijstand en ver-

tegenwoordiging bij fiscale controles en veel meer. Je hoeft 

je er geen zorgen over te maken. We nemen al die forma-

liteiten van je over, zodat je correct en tijdig voldoet aan al 

jouw fiscale verplichtingen.

Successieplanning
Wie erft wat als je jouw onderneming overlaat? Hoeveel erf-

belasting is er van toepassing? En waar is er financiële be-

scherming nodig? Samen met jou bekijken we hoe we je situa-

tie het best aanpakken, zodat je jouw opgebouwd vermogen  

zorgeloos en in optimale omstandigheden kan overdragen.

Op zoek naar een uitdaging als strategisch cijferkanon met een gevarieerd parcours dat je langs vele nieuwe 

bedrijven, systemen en mensen leidt? Waarbij jouw eigen ambities centraal staan? Dullaert & Partners toont 

dat boekhouding niet saai hoeft te zijn:  leuke cliënten, afwisselende dossiers, interessante sectoren en een 

aangename werksfeer. We werken voor en met de mensen áchter de cijfers, ondersteunen hen bij het realise-

ren van hun doelen. En jij? Je krijgt bij ons talloze opleidingsmogelijkheden en een heel persoonlijke opvol-

ging op het ritme van jouw ambitie, waar je ook staat op jouw carrièrepad. Zo stuw je jouw loopbaan verder 

in de richting die je zelf wil, met flexibele uren en een competitief loon. Iets voor jou? We leren je graag 

kennen. En hoe kunnen we dat beter dan bij een koffietje. Bel 03 334 10 99 of stuur een mail naar  

info@dullaertenpartners.be

Parklaan 61 - 9100 Sint-Niklaas - 03 334 10 99 - info@dullaertenpartners.be

www.dullaertenpartners.be



De metaalhandel voor aannemer en particuliere klant. 
We verwerken zelf betonijzer (op maat gesneden of 
geplooid, gevlochten balken en losse wapening) en 
alle constructies met poutrels, buis- en andere pro-
fielen volgens plan. Dankzij ons actueel machine-
park, maar vooral dankzij ons ijzersterk team van 
vakmensen, kunnen we jou voor alle projecten zeer  
snel verderhelpen. 

Wil jij ook in een team van toffe collega’s werken? 
Bekijk dan onze vacatures en reageer vandaag nog!

Chauffeur C(E) 
met ervaring met kraan
Je hebt ervaring heeft met een (Palfinger) kraan. Je 
bent een vroege vogel, in orde met Code 95 en levert 
graag in je eigen regio.

Lasser/Monteur
Je kan plannen lezen en samenstellen op basis van 
werkbonnen en werkt je eigen stukken af, van monta-
ge tot aflassen. Lascertificaten zijn een voordeel. Alles 
wordt met halfautomaat (MIG) gelast in ons vernieuw-
de atelier.

Magazijnier 
met ervaring met rolbrug
Lossen en laden van onze eigen vrachtwagens, maar ook 
bij klanten en leveranciers. Dit gebeurt voor het over-
grote deel met de rolbrug, dus concrete werkervaring 
daarmee is wel belangrijk. Je bent een vroege vogel 
zonder hoogtevrees (4-5m) en kan zelfstandig werken.

IJzervlechter/bekister
Je bent een ervaren ijzervlechter en je kan planlezen. 
Het vlechtwerk gebeurt met puntlassen in ons atelier.

PACHTGOEDSTRAAT 6 - 9100 SINT NIKLAAS - 03 765 05 05 - WWW.ANKAMETAAL.BE

SCAN EN 
SOLLICITEER



LAAGSTRAAT 59, 9140 TEMSE - 03 776 34 94 - JOBS@HDB.BE

WWW.HDB.BE

Over ons Vacatures
Hubert De Backer nv, gelegen in Temse, is een  

Belgisch familiebedrijf dat actief is in de wereld 

van farmaceutische kunststofproducten. Vandaag 

staat Stijn De Backer als 3de generatie aan het 

roer. HDB is gekend om zijn hoogtechnologisch 

machinepark en de hoge kwaliteit van zijn pro-

ducten. Onze ambitie voor perfectie wordt ge-

reflecteerd in elke persoon die voor ons bedrijf 

werkt. Onze medewerkers zorgen ervoor dat wij 

een vaste waarde blijven in de farmawereld. 

Dankzij deze kwaliteitsvolle aanpak zijn wij een 

betrouwbare partner voor klanten als Pfizer,  

Novartis, Johnson&Johnson, enzovoort. Hubert 

De Backer nv is een zeer stabiel bedrijf in volle 

groei en ontwikkeling. Dit geeft jou de kans om 

mee te bouwen aan onze toekomst. 

IT Support 
& Project Engineer
Jij hebt een passie voor IT. Je staat in voor de IT-architectuur en 
het operationeel houden van alle hard- en software toepassingen. 
Je neemt projecten op en begeleidt medewerkers met vragen.

Logistiek medewerker 
Jij bent administratief sterk en werkt georganiseerd. Je blijft kalm 
onder druk en komt snel tot oplossingen.

Productiemedewerker
Als Productiemedewerker werk je in ons hoogtechnologisch  
machinepark. Je staat in voor de inpak en kwaliteitscontrole van 
onze producten.

Spuitgiettechnieker
Jouw team staat elke dag klaar voor het stellen, ombouwen en 
controleren van onze productielijnen. Jij plaatst de matrijzen en 
stelt ze af volgens de juiste parameters.

Vormbouw medewerker
vonkerosie
Jij bent verantwoordelijke voor de voorbereiding, installatie en 
bediening van metaalverwerkende machines. Je staat klaar voor 
het afwerken van unieke stukken.

Als HR-medewerker werving en selec-
tie, zal zij jouw eerste aanspreekpunt 
zijn bij je sollicitatie en opstart. Kom 
dus snel met haar een babbeltje doen, 
dan vertelt ze je alles over HDB en de 
openstaande vacatures.

Kom langs bij Febe

BEKIJK ONZE
BEDRIJFSVIDEO

Bestaat 90 jaar

+ 200 werknemers

+ 110 productielijnen
(waarvan 70 spuitgiet-, 10 bedrukkings- , 
20 montage- en 10 verpakkingsmachines)

Wereldwijd actief

Productie 24/7

Ik vind het geweldig dat een ‘klein’ bedrijf uit 
Temse zo’n grote impact heeft over de hele  
wereld en ik werk daaraan mee. Ik ben geen 
nummer tussen de andere collega’s. Het is 
een familiebedrijf en ik maak hier als spuitgiet- 
technieker mee het verschil.

 Pieter Robbrecht, spuitgiettechnieker

Hubert De Backer nv



Vrachtwagenchauffeur M/V
Gratis opleiding C en C/E soms met overnachting + interne oplei-
ding binnen de firma. Je volgt stage binnen ons bedrijf (ibo-con-
tract). Na een 13-tal weken ben je een bekwaam vrachtwagen-
chauffeur.

Na een geslaagd parcour krijg je:
> Een vast job met veel variatie
> Een goede verloning volgens PC 140
> Groeps- en hospitalisatieverzekering
> Toffe collega’s in een gezond bedrijf

Vereisten:
> Jongeren die in bezit van rijbewijs B zijn

Takenpakket:
> Je levert de goederen af op het afgesproken adres
> Bijhorende administratie behoren tot je takenpakket  
   (leveringsbonnen, retourbonnen, pda, ...)

Chauffeur C en C/E  M/V
Als chauffeur werk jij 5 dagen. Je weet wanneer je begint, maar 
niet altijd weet wanneer je eindigt (overnachting in de vrachtwagen).

Takenpakket:
> Je rijdt met de vrachtwagen
> Je levert de goederen af op het afgesproken adres
> Bijhorende administratie behoren tot je takenpakket

Aanbod en voordelen:
> Fulltime baan
> Salaris volgens PC 140.04 + ARAB-vergoeding
> Groepsverzekering / Hospitalisatieverzekering
> Per direct starten binnen een gezellig team

Algemene vereisten:
> Je woont in de nabije omgeving van Sint-Niklaas
> Je kan vlot communiceren in het Nederlands en Frans

> Je hebt geen problemen met fysiek zwaar werk
> Je bent collegiaal en je hebt aandacht voor veiligheid
> Talen: Frans: goed / Nederlands: zeer goed

Magazijnier M/V
Takenpakket:

> Verzendingen klaarzetten volgens bestelbon
> Magazijn op orde houden
> Laden en lossen vrachtwagens
> Inscannen materiaal
> Ev. herstellingen en onderhoud van materiaal

Profiel:
> Je bent punctueel en kan zelfstandig werken.
> Zin voor orde, netheid en veiligheid.
> Woonachtig te Waasland.
> Perfect Nederlands (schrijven en spreken)

Jobgerelateerde competenties:
> Picken volgens instructies van de ordervoorbereiding
> De pakketten, partijen, ... samenstellen
> Goederen in opslagzones plaatsen
> Verpakken en assemblages uitvoeren
> Beschadigde producten opnieuw conform maken
> Producten volgens kenmerken, bestellingen 
    en wijze van transport verpakken
> Opvolggegevens van orders registreren
> De ontvangst van de producten controleren

Persoonsgebonden competenties
> Zelfstandig en zin voor nauwkeurigheid
> Flexibel en commercieel ingesteld
> Klant- en resultaatgericht zijn
> Regels en afspraken nakomen

EIGENLOSTRAAT 23  //  9100 SINT-NIKLAAS  //  WWW.EUROTAPRENT.BE

VACATURES
VC Wood heeft de ambitie om de beste te zijn wat betreft de distributie 
van hout- en plaatproducten in België. 
In een familieonderneming als de onze is persoonlijk contact de  
basis van een succesvolle samenwerking. Bijkomende troef is de  
grote voorraad, uitgebreid assortiment en uitstekende service die onze  
medewerkers elke dag trachten te realiseren.

Om onze groei mee te ondersteunen zijn we op zoek naar gemo-
tiveerde voltijdse medewerkers:

INDUSTRIEPARK-WEST 45
9100 SINT NIKLAAS

WWW.VC-WOOD.COM

MAGAZIJNIER (M/V)

SCHRIJNWERKER (M/V)

MEDEWERKER COMMERCIELE BINNENDIENST (M/V)

• Magazijnier met affiniteit voor hout
• U bedient de klanten via elektronische orderbonnen 
 en haalt orders uit de rekken
• Zelfstandig en nauwkeurig uitvoeren van bestelorders 
• Ervaring met (4weg)heftruck is een plus maar geen must

• Schrijnwerker of gelijkwaardig door ervaring
• Zelfstandig en nauwkeurig uitvoeren van productieorders 
• Bedienen o.a paneelzaag, opdeelzaag, kantenverlijmer,
 frees- en schaafmachines.

• Onderhouden van commerciële klantencontacten
• Offerte- en orderverwerking behoort tot de kerntaken van je functie
• Communicatief en sterk klantgericht
• Kennis NL is een must, FR & EN een plus
• U beheerst MS Office (Outlook, Word, Excel, ...)

Wij bieden:
• Contract onbepaalde duur
• Jong en dynamisch team in snelgroeiend bedrijf
• Opleiding en begeleiding
• Competitief verloningspakket + extralegale voordelen
• Afwisselende job.

Wenst u deel uit te maken van ons enthousiast VC Wood team?  
Aarzel dan niet en richt uw motivatiebrief met CV per brief naar  
VC Wood Waasland, Industriepark-west 45, 9100 Sint Niklaas of mail 
manu.matthijs@vc-wood.com.

Euro Tap Rent, dé oplossing voor uw evenementen

WWW. EUROTAPRENT.BE

INTERESSE? MAIL NAAR JOBS@EUROTAPRENT OF BEL 03 780 70 60



Ontdek alle openstaande vacatures op nikojobs.eu
Niko nv  Industriepark West 40  9100 Sint-Niklaas

Niko is een familiebedrijf met hoofdzetel in Sint-Niklaas en meer dan 700 werknemers in  
12 vestigingen. Als ‘compagnon de route’, een trouwe reisgezel van al zijn klanten en 
partners, heeft Niko een voortdurende focus op kwaliteit, continuïteit en duurzaamheid. 
Deze waarden zijn doorheen de jaren uitgegroeid tot ons moreel kompas.

Niko wil gebouwen beter doen werken. Dat is de missie die ons al  
100 jaar lang elke dag drijft en energie geeft. Van onze iconische schakelaars 
en stopcontacten tot geavanceerde oplossingen voor huisautomatisering, 
toegangscontrole, lichtsturing en detectie… Elk product van Niko is 
ontworpen en ontwikkeld om het leven comfortabeler, veiliger en dus 
beter te maken. Zowel voor onze eindgebruikers als voor installateurs, 
verdelers, groothandelaars en retailers.

Niko als bedrijf staat nooit stil, en we zijn dan ook constant op zoek naar nieuwe en 
enthousiaste collega’s om ons team aan te vullen en zo samen het verschil te maken.  
Laat jij je graag uitdagen door een innoverende job? Neem dan gerust een kijkje tussen ons 
vacature aanbod en wie weet mogen we jou binnenkort verwelkomen bij de Niko family.

Versterk jij ons team? 
We zijn op zoek naar:

Supervisor
Operator (technisch / manueel)
Customer Delivery Medewerker
Eco-compliance Officer
.NET developer Cloud / Application
DevOps Engineer
IT Project Leader / Application owner
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HIP staat voor Hot Isostatic Pressing, een proces waarbij metalen/ke-
ramische stukken onder zeer hoge druk en temperatuur in een Argon 
omgeving worden gezet. Het doel is om er extreem solide onderdelen 
van te maken. Wij hebben een zeer diverse groep klanten binnen de 
luchtvaart, medische wereld en energiesector.
 
Je staat in voor het laden en ontladen van de units, het instellen en 
opvolgen van de productie-cycli, het controleren van de kwaliteit 
en het registreren van de productiegegevens in het IT-systeem.
 
We zijn op zoek naar medewerkers met de wil en de goesting om 
bij te leren. Wat Bodycote doet is zeer uniek, leer je niet op school 
en zal je allemaal on-the-job aangeleerd krijgen.
 
Wij werken in drie ploegen:

> vroege ploeg: 6 uur - 14 uur vrijdag tot 12.30 uur
> late ploeg: 14 uur - 22 uur  vrijdag van 12.30 uur - 19 uur
> nachtploeg: 22 uur - 6 uur vrijdag van 19 uur - 1.30 uur

 
Je start aan een zeer mooi loon (€ 16/u) dat verder evolueert i.f.v. het  
intern leerproces. Daarbovenop bieden we ploegenpremies (10% vroe-
ge en late, 25% nacht), maaltijdcheques (€ 7) en extra ecocheques  
(€ 250) als extralegale voordelen. Bij vaste indiensttreding kan je ook 
intekenen op onze hospitalisatieverzekering.
 
Wij werken in een 38,5 uren week: bovenop jouw 20 verlofdagen krijg je 
dus nog 6 ADV-dagen en daarbovenop ook nog eens twee Waasland- 
verlofdagen! Op tijd en stond ontspannen is immers ook belangrijk!

Operator
In een familiale sfeer voor een internationale groep

Wie zijn wij? Wat bieden wij?
Je komt terecht in een internationaal bedrijf dat 
zo wel voor zeer grote en gekende vliegtuig-
bouwers als producenten van medische im-
plantaten werkt. Je draagt bij tot de groei van 
het bedrijf en zal werken in kleine top-teams.

Als je op zoek bent naar de familiale sfeer 
van een KMO met de werkzekerheid van een 
grote inter nationale groep, ben je hier abso-
luut aan het juiste adres.

Contacteer Marlies Vercamer via marlies@puurhr.be of op 0478 59 62 76 of scan de QR-code.

GEZOCHT: ALLROUND IT MEDEWERKER

 

Jouw verantwoordelijkheden:

Je bent verantwoordelijk voor een optimale werking van de interne 

IT systemen. Je ondersteunt de gebruikers met de interne en externe 

IT-tools (ERP en andere toepassingen) die door de eindgebruikers 

worden beheerd. Als administratief medewerker lever je in de eerste 

plaats algemene ondersteuning op administratief vlak. Vanzelfsprekend 

sta je administratief je mannetje, heb je oog voor detail en ga je zeer 

accuraat te werk. Je hebt tevens enige kennis van illustrator, indesign, 

om marketing gerelateerd materiaal te maken zoals promotie-

folders, productcataloog, ....

Je collega’s kijken alvast uit naar jouw sollicitatie!

Wij hebben een job
Voltijdse functie!

Solliciteer vandaag nog.

GEMAAKT 
VOOR JOU

Stuur je Curriculum Vitae naar:

Van den Berghe nv

Industriepark Noord 24

9100 Sint-Niklaas

verkoop@oxfordbikes.be

Zoek jij een job die jou letterlijk en figuurlijk ‘in 
vervoering’ brengt? Ons fietsmerk Oxford is in 
volle expansie en  zoekt een allround IT medewerker 
die net zoals onze fietsen tegen een stootje kan. 



Belfius Waasland Noord is lokaal verankerd in het Waasland met 

10 kantoren. Onze 43 medewerkers en team van zaakvoerders  

geven advies op maat aan Particuliere klanten, KMO’s, Corporate’s,  

Private Banking en Wealth klanten. Door continuïteit in de klanten-

relaties, bouwen we vertrouwen op en handelen we steeds vanuit 

een langetermijnvisie. 

Na een grondige technische en commerciële opleiding 

ken je de producten van Belfius door en door. Je wordt  

actief in betalingsverkeer en bent het aanspreekpunt 

voor onze klanten. Doel van de functie is klantvriendelijk 

verwelkomen en bedienen van klanten. Via pro-actieve en  

re-actieve gesprekken detecteer je opportuniteiten en 

werk je aan klantgerichte oplossingen.

Je wordt geïntroduceerd in een ruim bestaand Belfius 

klantennetwerk, je beheert er de bestaande verzeke-

ringsportefeuille en bouwt via interne prospectie je eigen 

portefeuille verder uit. Je bent specialist in het particulier 

verzekeringsaanbod van Belfius en adviseert de klanten 

in al hun verzekeringsbehoeften.

Client Advisor

Insurance Expert

Wil je deel uitmaken 
van een winning team? 
Stuur dan je CV 
en motivatiebrief naar 
AG220988@mandat.belfius.be 
t.a.v. Benny Huylebroeck.

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Ontdek onze jobs op 
charles.eu/jobs of via:

Charles staat – al sinds 1935 – garant voor de 
(h)eerlijkste charcuterie, salades en bereide 
maaltijden. Stuk voor stuk van ambachtelijke 
topkwaliteit. Het resultaat van passie voor smaak, 
doorgegeven van generatie op generatie. In 
ons familiebedrijf denken we immers niet in 
kwartalen, maar in generaties. Vandaag en morgen. 
We zijn generatiedenkers. 

Tot snel! 
Marc De Cock
CEO Charles

Om verder te bouwen aan de toekomst, 
zijn we bij Charles op zoek naar 

enthousiaste medewerkers (m/v):

CATEGORY MANAGER

TECHNIEKER

BEENHOUWER

MAGAZIJNIER / ORDERPICKER

ORDERPICKER LATE PLOEG

CHAUFFEUR B / C

CHARCUTERIE, SALADES
& BEREIDE MAALTIJDEN

Charles – Industriepark-Noord 14 – 9100 Sint-Niklaas
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STAD SINT-NIKLAAS

DENK EN WERK VANDAAG MEE
AAN HET SINT-NIKLAAS VAN MORGEN

ZOEKT JOU!

Werken voor stad Sint-Niklaas, dat is dicht bij huis werken, 
met een hart voor jouw stad. Sint-Niklaas biedt kansen aan 
medewerkers met verschillende profielen in tal van 
sectoren. Deel je passie in cultuur, techniek, 
dienstverlening, omgeving of welzijn. Stel je spontaan 
kandidaat of ontdek de huidige vacatures via 
sint-niklaas.be/vacatures. Welkom, collega! 

WE GELOVEN ROTSVAST IN 
DE KRACHT VAN SAMENWERKING

EN GEDEELDE KENNIS
Peter Van Hoecke, CEO Van Hoecke NV

BEPASIN
BEDRIJVENPARKEN SINT-NIKLAAS VZW

Joris Thijs
Voorzitter

Jo Vermeiren
Raadslid

Marc Michiels
Raadslid

Peter Van Hoecke
Raadslid

Johan Cardon
Raadslid

Eric Van Remortel
Waarnemend lid

Kelly Van Landeghem
Raadslid

Jan De Rudder
Raadslid

Roland Van Gasse
Waarnemend lid



Werken in de buurt in 
een koele omgeving?

Solution Architect 

Account Manager - Regio Antwerpen, Limburg & Vlaams-Brabant

Spontaan solliciteren? We zijn altijd op zoek naar uitzonderlijk talent en 
interessante profielen. Laat van je horen via info@sabcobel.be

Service Technieker (Engineer) 

Koeltechnieker 

sabcobeljobs.be

Sabcobel is op zoek naar jou om ons team te versterken. 
Duurzame koeling voor zowel retail als industriële klanten, daar 
gaan we samen met onze Cool Pack iedere dag weer voor.

Waar je terecht komt? In een familiebedrijf -vol ervaring én 
jong van geest- waarin elke werknemer deel is van de Sabcobel 
familie. Onze Cool Pack bestaat uit 108 mensen en we streven 
naar een transparante organisatiestructuur waarbij iedere 
medewerker naar waarde wordt geschat.

Deel uitmaken van onze Cool Pack in Industriepark-West in 
Sint-Niklaas?

Freeze, join 
the pack

Ontdek onze vacatures
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