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Meer info of vragen? Wij staan voor je klaar.
Mail naar hallo@regiotalent.be of bel 051 26 67 89

MORGEN MAANDAG: WAAROM JASMINE HUYSMANS ZO GRAAG GAAT WERKEN

“Als shopmanager trek je het team mee”
BERINGEN  Wanneer je binnenstapt bij kledingketen
ZEB in het Limburgse Beringen, dan is er veel kans dat je
verwelkomd wordt door Jasmine Huysmans. Als shopmanager is ze verantwoordelijk voor deze winkel en het
team. “Door mijn gedrevenheid ben ik binnen ZEB in een
sneltempo kunnen opklimmen tot shopmanager”, vertelt
ze enthousiast.
DOOR MIEKE VERCRUIJSSE
——–
Jasmine studeerde een jaar verpleegkunde, maar besefte al snel dat het
mentale aspect van de job te zwaar
voor haar was. Ze behaalde aan de hogeschool haar diploma schoonheidsspecialiste, maar rolde door een studentenjob in de verkoop. Al snel kon
ze vast aan de slag bij de toenmalige
schoenketen Avance in Hasselt waar
ze van sales doorgroeide naar assistent manager. De gedreven Jasmine
wilde hogerop en kon als manager
werken bij Calvin Klein in Maasmechelen Village. De grote afstand naar
huis en het feit dat ze alle weekend- en
feestdagen moest werken, deden haar
privéleven geen deugd. Daarom besliste ze te solliciteren bij ZEB in haar
eigen Beringen.

nooit hoe de dag zal verlopen. Uiteraard heb ik de vaste taken zoals het opmaken van de uurroosters, het inplannen van de studenten en de aansturing
van het team, maar ik moet er ook
staan als er zaken mislopen. Denk
maar aan leveringen die niet volledig
zijn of ziekte van een sales. Het is aan
mij om de problemen op te lossen.”

Je bent shopmanager bij ZEB Beringen. Hoe kwam je in deze functie
terecht?
“Twee jaar geleden, in de zomer van
2019, kon ik hier via interim de slag. Ik
heb de kans gekregen snel door te
groeien. Dat was ook mijn doel. Ik
kwam uit een managementfunctie
van 38 uur per week en ik streefde ernaar dat zo snel mogelijk opnieuw te
bekomen. Na enkele weken werd ik al
assistent-shopmanager en sinds drie
maanden ben ik als shopmanager volledig verantwoordelijk voor de winkel
en het team.”

Over welke kwaliteiten dient een
shopmanager te beschikken?
“Je moet energiek zijn om deze job uit
te oefenen en ook steeds het goede
blijven zien. Als shopmanager trek je
het team mee. Een positief team begint bij mij. (lacht) Bovendien is het
belangrijk als shopmanager steeds je
verantwoordelijkheid op te nemen.”

› “Bij ZEB sta je er nooit alleen voor”, vertelt Jasmine. (foto ZEB)

Je bent nu drie maanden shopmanager. Nog veel te leren?
“Uiteraard leer ik nog iedere dag bij.
Bovendien kan ik een beroep doen op
een coach als ik ergens mee vastzit of
tips wil. En ook tussen de collegashopmanagers van Limburg is er een
zeer nauw contact. Bij ZEB sta je er dus
nooit alleen voor.”

Een drukke job met veel verantwoordelijkheid. Wat spreekt je het
meeste aan?
“Ik vind het vooral fijn dat het een zeer
afwisselende job is. Ik weet ’s morgens

Heb je zelf nog veel contact met de
klanten?
“Ja, natuurlijk. Klanten adviseren en
gelukkig maken met een nieuwe outfit,
dat is sowieso mijn prioriteit. Vandaar
dat het ondersteunen van mijn salesteam en hen coachen in het helpen
van onze klanten een van de leukste

dingen zijn aan mijn job.”
Hoe zie je je toekomst?
“Ik streef ernaar om nog door te
groeien. Een job als coach of regiomanager spreekt me wel aan. Maar
daar is geen haast bij.”

Prima Power Benelux gevestigd in Nazareth, maakt deel uit van de Prima Power Group. Prima Power is als machine
constructeur een internationale speler in de plaatverwerkende industrie met hoofdzetels in Finland en Italië.
Wegens de continue groei van onze Benelux divisie zijn we op zoek naar nieuwe collega’s:

Administratief medewerker

Magazijnmedewerker

Je bent vlot met de computer.
Volledige opleiding binnen de organisatie is voorzien.
Je werkt in een wisselend uurrooster tijdens de dag.
Je spreekt/schrijft vloeiend Nederlands en Engels.

Je bent vlot met de computer.
Ervaring niet vereist, volledige opleiding binnen de organisatie is voorzien.
Je werkt in een wisselend uurrooster tijdens de dag.
Je spreekt/schrijft vloeiend Nederlands, basiskennis Engels.

Samen met 2 collega’s binnen je team functioneer je als aanspreekpunt voor
de internationale klanten en filialen.
Je bent verantwoordelijk voor het volledige ordertraject in het logistieke proces.

Nood aan (meer) kwalitatieve instroom,
top-of-mind worden/blijven,
een boost voor je werkgeversimago ...?

Samen met 4 collega’s binnen je team verwerk je de ontvangst van goederen
en de orders d.m.v. orderpicking alsook het verzenden ervan.
Je verwerkt de orders administratief via computer.

Field Service Engineer Benelux

Sales Manager België

Je verzorgt de herstellingen, het onderhoud en occasioneel de installaties van
onze plaatwerkingsmachines.
Je rapporteert aan en communiceert met de lokale organisatie.

Samen met 2 collega’s ontwikkel je nieuwe opportuniteiten bij bestaande en
toekomstige klanten.
Je plant zelf je agenda en registreert je activiteiten in het CRM-systeem.

Techniek is jouw ding! Na inwerkperiode van enkele maanden ben je zelfstandig.
Gerichte productopleiding binnen de organisatie is voorzien.
Bachelor of gelijkgestelde ervaring, kennis van CNC gestuurde machines is plus.
Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en Engels.

Affiniteit met plaatverwerkingsindustrie of CNC gestuurde machines is een plus.
Gerichte productopleiding binnen de organisatie is voorzien.
Je volgt je dossiers nauwgezet op en klantenservice staat centraal.
Je communiceert vlot in het Nederlands, Engels en Frans.

Aanbod: onmiddellijk bediendecontract onbepaalde duur  uitgebreid salarispakket met ecocheques, maaltijdcheques/dagvergoeding 
extra vakantiedagen vrij op te nemen – enz.

Solliciteer via sofie.dewulf@primapower.com - Meer info? www.primapower.com of 09 382 90 30
DB733315I1

Werk aan je naamsbekendheid, vertel het verhaal achter je bedrijf en promoot je vacatures.
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Door regelmatig in de aandacht te komen win je het vertrouwen van potentiële kandidaten. Hoe
beter je bedrijf gekend is, hoe meer werkzoekenden voor jou zullen kiezen in een concurrentiële
markt. Maak in je campagnes dus gebruik van zowel sterke offline als online media voor een
maximaal bereik.
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is op zoek naar een:

Huizeken van Nazareth

Het Gouden Anker

Amandina

AMBTENAAR MOBILITEIT

contractueel - voltijds - niveau B1-B3
aanleg werfreserve 1 jaar
Taken: • Je zorgt voor de opmaak, het beheer en de uitwerking van het mobiliteitsplan en de politiereglementen • Je doet beleidsvoorbereidend onderzoek
rond mobiliteit • Je formuleert voorstellen om verkeerssituaties en mobiliteit
te verbeteren • Je bereidt ontwerpbeslissingen voor bestuursorganen voor
• Je onderzoekt innovatieve maatregelen om het mobiliteitsgedrag positief te
beïnvloeden • Je zorgt voor extra aandacht voor duurzame mobiliteit

Wij zijn op
zoek naar:

zorgkundigen
verpleegkundigen

Profiel: • Je bezit een bachelordiploma (of daarmee gelijkgesteld onderwijs)
• Je hebt een geldig rijbewijs B • Je bezit een basiskennis van het decreet
Lokaal Bestuur en de wegcode • Je bent stressbestendig en verantwoordelijk
• Je communiceert efficiënt • Je bent flexibel en bereid om herhaaldelijk buiten
de normale diensturen te werken

voor onze woonzorgcentra in
het centrum van Antwerpen en
Wuustwezel

Onze troeven:
• Boeiende en afwisselende job
• Interessante verlofregeling
• Hospitalisatieverzekering
• Fietsvergoeding
• Maaltijdcheques

Interesse?
Ontdek onze
vacatures op

Wat jouw doelstellingen ook zijn: met een sterke passie voor recruitment en employer branding
helpt ons team van gedreven mediaspecialisten je graag met het optimaal samenstellen en
opzetten van je campagnes.

www.amate.be

Interesse?
Stuur je kandidatuur aangetekend naar het college van burgemeester en
schepenen, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven of geef alles af tegen ontvangstbewijs bij het gemeentebestuur, bij de personeelsdienst, uiterlijk op
10 januari 2022.
De volledige functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden en sollicitatieprocedure kan je opvragen bij de personeelsdienst (03 410 16 40) of via
www.zandhoven.be.
DB743208L1

DB743611L1

Fabory is sinds 1947 expert in het leveren van hoge kwaliteit
bevestigingsmaterialen, aanverwante producten en oplossingen voor
professionals, van kleine bedrijven tot multinationals. We zien talent graag
gedijen en bieden je veel kansen om te leren en je carrière op te bouwen. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste
collega om ons Inside Sales team te versterken.

INSIDE SALES
REPRESENTATIVE
Onze Inside Sales-teams
zijn gevestigd in Antwerpen, Brugge,
Luik en Turnhout
Jouw profiel/taken:
Als Inside Sales Representative draag je zorg voor uitstekende klantrelaties door hen met jouw
expertise en deskundig advies bij te staan en hen een oplossing op maat aan te bieden met
de juiste producten voor de juiste toepassingen. Daarnaast verwerk je bestellingen, handel je
eventuele problemen af en werk je nauw samen met ons Outside Sales team;
Turnhout:

DE MEEST GELEZEN KRANT VAN VLAANDEREN

Je omarmt continue verbeteringen door het identificeren van en het geven van feedback op
kansen in een digitale omgeving;
Je beschikt over een hands-onmentaliteit icm een goede dosis leergierigheid en
zelfstandigheid. Commerciële ingesteldheid met een technische achtergrond of sterke
affiniteit met bevestigingsmateriaal is een troef;
Eerdere Inside Sales ervaring in een klantgerichte b2b omgeving is een pluspunt;

Antwerpen:

Goede talenkennis van Nederlands, Frans en Engels zijn essentieel in deze functie;
Ervaring met SAP en werken in een internationale organisatie is wenselijk.
Wij bieden:
Een veelzijdige, afwisselende job met ruimte voor eigen initiatief na een degelijke on
the job training;

Brugge:

Solliciteer nu via www.familiehulp.be
of bel 015 45 31 33.
Met jouw hulp maken we het verschil.

Reguliere werktijden (ma-vr 8u tot 17u, geen avond- en zaterdagwerk);
Mogelijkheid tot telewerken (40%);

GRATIS MAANDELIJKS LIFESTYLEMAGAZINE
DZ magazine laat toe om je werkgeversimago sterker op de
kaart te zetten en strategisch in te zetten in je zoektocht naar
latent werkzoekenden. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden.
Met sterke employer branding-campagnes maak jij het verschil
in de ‘war for talent’.

AL HET NIEUWS UIT WEST-VLAANDEREN
De Krant van West-Vlaanderen is dé krant bij uitstek voor
en door West-Vlamingen. Zijn je pijlen op deze arbeidsmarkt
gericht, dan is een advertentie/advertorial in KW hoogst
relevant. Daarenboven brengt KW nog eens 2 specials uit
specifiek gericht op werkgevers in de regio: ‘Bedrijvig WestVlaanderen’ en ‘Het beste van West-Vlaanderen’.

HÉT JOBEVENT IN VLAANDEREN
by

Op Jobvillage krijg je in een gezellige setting verschillende
kandidaten na elkaar op de koffie. Match made in heaven?
Dan ga je misschien wel met een nieuwe werknemer en
een getekend contract naar huis! Reken op een grootse
mediacampagne door Roularta om het event te promoten.

Groeps- en hospitalisatieverzekering, ecocheques, sectorale premie, ADV
vakantiedagen;
Ben je klaar om je toekomst
bij Fabory te starten?
Solliciteer nu via
https://fabory.team.careers of
gebruik de QR en ontdek al onze
mogelijkheden.

Als medewerker van Familiehulp sta je altijd klaar met zorg,
ondersteuning, huishoudelijke hulp en nog veel meer.

Een aantrekkelijk bonussysteem (Profit Sharing);
Laptop;

• 3.800 displaypunten (bakkers, supermarkten ...).
• Bijna 1,5 mio lezers.
• Wordt bewust meegenomen bij de bakker en bereikt meer dan
2 gezinsleden per exemplaar.
• Hét moment waarop men in alle rust de krant leest met
een hoge attentiewaarde.

Onze zorg voor jou stopt nooit

Familiehulp zoekt:
• Huishoudhulpen dienstencheques
• Huishoudhulpen zorgverlening

Onbeperkte toegang tot een online leerplatform ter ondersteuning van je
persoonlijke ontwikkeling;
Leuke en stabiele werkomgeving met geweldige collega’s waar je echt een
verschil kunt maken.
Bedrijfswagen en tankkaart, groeps- en hospitalisatieverzekering, ecocheques, sectorale premie, ADV vakantiedagen;
DB743674L1

Word deel
van de familie!
DB743772L1

VERHOOG DE VISIBILITEIT VAN JE VACATURES
Op ons vertrouwd vacatureportaal vinden actief werkzoekenden
in slechts enkele kliks hun droomjob in de regio.
• Regiotalent Netwerk Boost laat je vacatures bij jouw doelpubliek op de radar verschijnen via jobwidgets op de passende
Roularta-websites.
• Regiotalent Social Boost zorgt ervoor dat je openstaande
vacatures ook relevante Facebook- en Instagram-gebruikers
bereikt.

Local Display
Advertising

BEREIK KWALITATIEVE SURFERS
• Bereik lokaal talent via online bannering op de websites van
sterke Roularta-titels als Knack, Trends, KanaalZ, Feeling,
Libelle, Flair ...
• Bezoekers spenderen gemiddeld meer dan 10 minuten op deze
sites. Jouw bedrijf of vacature wordt dus zeker gezien.
• Bereik 41% van de Vlamingen per maand.

VERTEL JE VERHAAL IN EEN FRISSE, ACTIEVE STIJL
Maak een actieve community van stadsgeïnteresseerden warm
voor jouw bedrijf en openstaande vacatures via native
advertising. Jouw verhaal krijgt gegarandeerde vertoningen
op de website, app en sociale media van Mijn Stad.
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TREK OP EEN DYNAMISCHE MANIER DE AANDACHT
VAN LOKAAL TALENT
Via een netwerk van kwalitatieve beeldschermen wordt jouw
(geanimeerde) boodschap tot 20 keer per uur getoond in drukbezochte handelszaken in de stad; goed voor 12.500 tot 25.000
impressies op weekbasis!
Meer dan 400 schermen in Vlaanderen, verspreid over
22 centrumsteden.

VIDEO

EEN BEELD SPREEKT BOEKDELEN
Video nog zoveel meer. Ontdek wat onze videocel voor jou kan
doen om je vacatures of employer brand op een aantrekkelijke,
krachtige manier in de verf te zetten.

Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
T +32 51 26 61 61
hallo@regiotalent.be
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