Geef jij Aquaduin
een nieuwe boost?
AQUADUIN ov is een intergemeentelijk samenwerkingsverband in de regio Veurne en de Westkust met uitvalsbasis in OOSTDUINKERKE. Wij zijn enerzijds actief in
duurzame winning, distributie en sanering van drinkwater en anderzijds in het beheer van duingebieden. In het kader van onze continue expansie investeren wij in verdere
teamuitbreiding:

ICT-MANAGER
(ref 60917)

Samen met het ICT team word je verantwoordelijk
voor alle ICT-toepassingen en word je nauw betrokken
bij alle interne en externe evoluties in de organisatie:
• algemeen beheer van alle (innovatieve) toepassingen
op vlak van hard- en software • opvolging van het
eigen ontwikkeld CRM-pakket (opdrachten, facturatie,
klantenbeheer) • analyse en omzetting van interne
IT-vragen en externe datarapportages naar werkbare
tools • dagelijkse samenwerking met twee ervaren
interne programmeurs • communicatie met externe
leveranciers • security en kwaliteitsmanagement (ISO
27001, ISO 9001) • intern en extern ondersteunend
aanspreekpunt voor o.m. samenwerkende drinkwatermaatschappijen. Hiertoe werk je rechtstreeks samen
met de directeur-generaal.
Profiel: • Ma/ba met background in informatica
• voldoende IT ervaring om veelzijdige vragen te
vertalen naar concrete toepassingen • goede basiskennis van C# en SQL • communicatief vaardig • vlot in
de samenwerking met ervaren medewerkers experten
• hands-on.

FINANCIEELADMINISTRATIEF
EXPERT
master accountancy (ref 60918)

Na een grondige introductie zal je mee instaan voor de
algemene en analytische boekhouding alsook voor de
personeelsadministratie i.s.m. het sociaal secretariaat.
Daarnaast zal je een veelheid aan specifieke opdrachten vervullen: • tariefplanning en -structuur rapportage
aan de VMM • deelname aan financiële werkgroepen
binnen de sectorfederatie • overleg met overheidsinstanties o.a. nieuwe projecten, subsidies, …
Kortom, een brede job op masterniveau met een sterke
beleidsbetrokkenheid en verdere groeikansen.
Profiel: • economisch master met goede boekhoudkundige basiskennis • sterk analytisch en cijfermatig
ingesteld • communicatief persoon met professionele
ambitie • ook schoolverlaters komen in aanmerking.

Na een grondige opleiding zal je deels intern en deels
extern werken. Enerzijds zal je instaan voor klantenbezoeken (bv. keuring van installaties) en opvolging
van saneringswerken (o.a. nieuwe riolering). Daarnaast zal je mee instaan voor de technische ondersteuning vanuit de binnendienst o.a. opmaak van
inspectieplannen riolering, prijsaanvragen voor projecten, interne helpdesk voor particuliere klanten omtrent de drink- en afvalwaterinstallaties.

In deze functie zal je enerzijds instaan voor de
administratieve follow-up van abonnees: telefonisch onthaal klanten • adreswijzigingen • opvolgen
betalingen. Daarnaast ondersteun je de technische
dienst: • verwerken van werkopdrachten • aanmaken
nieuwe abonnees. Kortom, een afwisselende job in
sterk teamverband waarbij je rechtstreeks rapporteert
aan het Hoofd Administratie.

drink- en afvalwaterinstallaties (ref 60919)

Profiel: • technisch bachelor o.a. bouwkunde, agroindustrie, elektromechanica, ... • “hands on” persoon
met goed technisch-praktisch inzicht • communicatief
en klantvriendelijk • ook schoolverlaters komen in
aanmerking.

(ref 60920)

Profiel: • bachelor • communicatief en klantvriendelijk
• punctueel en cijfermatig sterk • goede kennis Frans
(noties Engels & Duits zijn pluspunten) • ook schoolverlaters komen in aanmerking.

Je wordt ingeschakeld in de dagelijkse werken binnen het ambtsgebied: • werken aan leidingen en aftakkingen • bedienen van graafmachines • het plaatsen van digitale watermeters • werken en taken zelfstandig
opvolgen.

Interesse? Richt je kandidatuur naar office@verdonckbv.be
Meer info? Jos Verdonck, Personeelspsycholoog, 056 53 11 80

Volg ons op

ADMINISTRATIEF
MEDEWERK(ST)ER

POLYVALENTE ARBEIDERS

Aanbod voor bovenstaande functies: • uitdagende functies in een toonaangevende en innovatief bedrijf
• een jonge, dynamische en professionele teamspirit • een aantrekkelijke werkomgeving • een werkgever met
aandacht voor een goede work-life balance • een solide organisatie die duurzaam ondernemen hoog in het
vaandel draagt • een attractief aanvangssalaris + diverse sociale en extralegale voordelen (o.a. 35 verlofdagen;
bedrijfswagen voor de ICT-manager)

Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

MEDEWERK(ST)ER
TECHNISCHE DIENST

fi

www.verdonckbv.be

Profiel: • enthousiaste en fitte teamplayer met zin voor initiatief • technische A2- of A3-opleiding • rijbewijs B
en bereid CE te behalen • werkervaring is welkom, maar geen must.
Aanbod: • gevarieerde functie met interne en externe contacten • aangename werksfeer • moderne en goed
uitgeruste organisatie die continue investeert in materiaal en techniek • aantrekkelijk salarispakket.
Interesse? info@aquaduin.be - 058 533 833 - Dhr. Winnock de Grave

www.aquaduin.be

