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Voor al uw concrete
rekruteringsvragen contacteer
Joke Decleir: 02/48203 37www.vacature.com

Wij willen ons salesteam versterken en zijn op zoek naar enthousiaste, ondernemende, commerciële

VERTEGENWOORDIGERS m/v
voor de regio’s Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen

INTERESSE? Stuur vandaag nog uw CV naar info@zepbenelux.com.
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Bruno Verberck via tel. 0478/56 72 05.

Bezoek ook onze website: www.zepindustries.be.

ZEP INDUSTRIES, gevestigd te Antwerpen,
is producent en leverancier van hoog-
waardige chemisch/technisch probleem-
oplossende producten. Met een ervaring
van ruim 75 jaar biedt ZEP u de mogelijk-
heid een keuze te maken uit een brede
lijn kwaliteitsproducten om met SUCCES
oplossingen te brengen bij uw toekom-
stig cliënteel.
ZEP INDUSTRIES is actief in 7 segmenten;
de institutionele markt, horeca, industrie,
automotive, bouw, voedselverwerkende
industrie en waterbehandeling.

PROFIEL FUNCTIE WIJ BIEDEN

U bent een enthousiast verkooptalent, welke
de groeiambities van ZEP kan realiseren;

U beheerst de belangrijkste facetten van het
verkoopproces. U bent in staat u goed voor
te bereiden en legt makkelijk contact met de
klant. Door gerichte nieuwsgierigheid stelt u
de juiste vragen en weet u middels argumen-
ten de klant tot aankoop te bewegen;

U houdt van targets, werkt goed georgani-
seerd en efficiënt, bent margebewust en
resultaatgericht;

Service en klant georiënteerd bouwt u samen
met hen aan een succesvolle toekomst.

U promoot en verkoopt professionele, indus-
triële reinigings- en onderhoudsproducten;

U streeft er naar het omzetcijfer en de
marge bij uw klanten in de regio verder
uit te breiden;

U prospecteert om nieuwe klanten te
maken en uw portefeuille verder uit te
bouwen;

U voert productdemonstraties uit en infor-
meert de klant met de juiste productinfor-
matie;

U volgt uw bestaande klanten op en
verleent service.

Een intensieve opleiding en begeleiding “On
the Job”;

Een door de jaren heen beproefde verkoop-
formule;

Bescherming van uw klantenbestand;

Een competitief basissalaris en een niet-ge-
plafonneerde commissieregeling aangevuld
met een leasewagen;

Een uitdagende functie met doorgroeimoge-
lijkheden in een snelgroeiend en financieel
gezond bedrijf.

OpdeWijnegemsteenwegin ‘S
Gravenwezel,waarvroegerde
oudePeugeotgarageenhetde-
pannagebedrijf stonden,zet
makelaarProvasbinnenkort
eennieuwbouwprojectneer
metveertienappartementen
onderdenaam‘Wezelhof’.Het
projectzalklaarzijn inmei2017.

«Deafbraak is voltooidener zijn
er nog saneringswerken aan de
gang,maarbeginaugustus star-
ten we met de opbouw», zegt
zaakvoerder Didier Lins. «Het
gaatomzesgelijkvloersapparte-
menten met eigen tuin, zes ap-
partementen op de eerste ver-
dieping en tweepenthouses die
eigenlijkmeeropeenvillalijken.
Het is een knappe, passende ar-
chitectuur die volledig tot zijn

recht komt in de residentiële
buurtmidden in het groen. Alle
veertien appartementen be-
schikken over tuinen en/of ter-
rassen.Erkomtookeenspeciaal
padzodatdebewonershuntuin-
afval via die weg kunnen weg-
brengen.»Deoppervlaktesvarië-
renvan52tot182vierkanteme-
ter, telkens met één tot drie
slaapkamers. «De leefruimte
met open keuken werd bewust
aan de achterzijde ingetekend,
zodat de terrassen volledig deel
uitmakenvanhet leefgedeelte»,
zegt Lins. «De afwerking wordt
op maat met de koper bespro-
ken, zodat elk appartement een
eigen karakter krijgt. De koper
kaneenookondergrondseauto-
staanplaatsofafgeslotengarage-
boxaankopen.» (KCS)

Veertien nieuwe appartementen
op site oude Peugeotgarage

‘S GRAVENWEZEL

Een toekomstbeeld van het nieuwbouwproject ‘Wezelhof’. KOS

Zwembad is na sluiting twee maanden lang echt voor iedereen

«Zélfs je hond mag het water in»
ESSEN

Het zwembad De Ven-
nen krijgt na de sluiting
op 30 juni voor twee
maanden een wel heel
speciale invulling. Een
groep vrijwilligers tovert
het gebouw om tot een
‘creatief huis’ en er
komt zelfs een speciaal
‘zwembadbier’. Maar
om te beginnen mogen
alle hondeneigenaars
op 1 juli met hun vier-
voeter een duik komen
nemen in het zwembad.
TOON VERHEIJEN

Het idee om ietsmet het leegstaande zwem-
bad te doen leefde al een lange tijd bij Johan
Buysse en Marc Gebruers. Ze kregen al snel
dehulpvannoganderecreatievelingenenzo
was de werkgroep ‘Badstop’ geboren. «Het
gebouw zou anders toch maar leegstaan en
nukrijgthet tochnog tweemaandeneenzin-
volle invulling», vertellen de twee creatieve-
lingen. «Wewillenookzoveelmogelijkmen-
sen betrekken bij dit project. Het gebouw
heeft toch veertig jaar lang voor heel wat
mensen iets betekend. En het voordeel is dat
we nu misschien vandalisme zullen tegen-
gaan», zeggen ze.

Kunstwerken
Op1 juli staat ernogwater indekuipenwor-
den alle hondeneigenaars uitgenodigd om
met hun viervoeters een plons te maken in
het zwembad. Op 4 en 5 juli staat een laser-
shoot op het programma. Daarna gaan de
vele vrijwilligers en kunstenaars aan de slag
om alles klaar te maken tegen de echte ope-
ningvanBadstopop18 juli. «Het isookdebe-
doeling dat de bezoekersmeewerken aan de
kunstwerkenmet de verschillendemateria-
lendiezeervinden», vertellen JohanenMarc.
«Wehebbeneenvastprogrammavastgelegd

met verschillende tentoonstellingen, thea-
ter- en filmvoorstellingen (in de zwembad-
kuip komt ook een podium, red), een ruilbi-
bliotheek en nog veel andere dingen. We
gaan ook een bier brouwen dat we hopelijk
dan op de afsluiter op 23 augustus gratis
kunnen schenken aan iedereen: een echt
zwembadbier. We gaan ook flesjes zwem-
badwater voor een symbolische cent verko-
pen. Het Jeugdatelier heeft daarvoor drie
speciale etiketten ontworpen. Dat worden

dus echte collectoritems! En we gaan ook
nog iets speciaals doen met de technische
ruimte», klinkt het.

Optredens
Badstopzal elkevrijdag, zaterdagenzondag
open zijn. «Tussendoor hebben we ook nog
verschillende optredens, een geefplein, een
‘hand-mademarkt’.Alsmensennogcreatie-
ve ideeënhebben,danmogenzedatooknog
altijd latenweten aan ons.We gaan ook een
specialedagvoorzienrondMarcBaetens.De
man is tien jaar geleden gestorven, maar
heeft langgewerkt inhet zwembad.Hetwas
ook een beetje een kunstenaar. Iedereen in
Essen kent hemwel en kan er veel verhalen
over vertellen. We zijn in elk geval blij dat
het project blijkbaar echt alwel begint te le-
ven. Er zijn almeer dan twintig kunstenaars
die mee werken en bijna alle verenigingen
willenwel ietsdoen», klinkthetenthousiast.

Alle informatie is terug te vinden op de Face-
bookpagina van Badstop. Binnenkort ver-
schijnt er ook nog een uitgebreide brochure.
Mailen voor meer informatie kan ook altijd
naar het e-mailadres badstop@essen.be.

JohanBuysse (links) enMarcGebruers (rechts) bij het zwembad. Foto Laenen

Werknemers Fedasil voeren actie
tegen besparingen

Het personeel van Fedasil voert
vandaag tussen 9.00 en 10.00 uur
een stiptheidsactie voor de poort
vanhetopvangcentrumaandeKa-
zerneweginKapellen.Ookdecen-
trainBroechem,ArendonkenPoel-
kapelledoenmeeaandeactie.Het
personeel is niet akkoord met de
eenzijdig opgelegde besparings-
maatregelendiedoorhetdirectie-
comitévanFedasilbeslistzijn,zon-
der enige vorm van inspraak. Het
personeel is het niet eens met de
komstvaneenexternebewakings-
firma die een deel van de perma-
nentiemedewerkers tijdens de
nachtdienstenenweekendszullen

vervangen», zegt dienshoofd in
Kapellen,StevenSmits.«Besparin-
genmogenniettenkostegaanvan
onzebewoners, vanhetpersoneel
envandekwalitatieveopvangdie
weaanbieden.Dehuidigeperma-
nentieteams staan in voor de vei-
ligheidenhetwelzijnvandebewo-
ners.Zezijnheteersteaanspreek-
punt en oefenen een belangrijke
begeleidingstaakuit.Hetzijngeen
bewakersmaarbegeleidersentoe-
verlaatvooronzebewoners.Jaren-
lange vorming en ervaringmaken
dat het personeel zorgt voor een
veilige haven in een professioneel
kader.»(FSE)

KAPELLEN

Het zwembad heeft voor
veel inwoners veertig jaar
lang iets betekend, dus
we willen zo veel mogelijk
mensen betrekken
bij het project

JOHAN BUYSSE EN MARC GEBRUERS
BADSTOP


