






Dienst Economie
Wat kunnen wij voor u doen? 

De Dienst Economie van de Stad Gent helpt u wegwijs te maken doorheen alle diensten van de Stad Gent die u 
helpen bij uw ondernemingsplannen. Van het zoeken naar een geschikte locatie tot subsidies, voor elke vraag 
hebben wij een duidelijk antwoord. En dat antwoord krijgt u van uw persoonlijke accountmanager die u met 
raad en daad zal bijstaan. 
  
Een greep uit ons dienstenaanbod: 

Op zoek naar een geschikte locatie voor uw bedrijf? 
Wij beschikken over een inventaris van beschikbare bedrijfsgronden en -panden en helpen u bij het vinden van 
een geschikte locatie. 

Investeringsplannen?
Wij informeren u over projecten 
van de stad en van andere project-
ontwikkelaars en verzorgen het 
eerste contact waar nodig. 

Vragen rond subsidies en 
andere steunmaatregelen?
Wij informeren u over de stedelijke 
steunmaatregelen en brengen u in 
contact met organisaties en instanties
die informatie verschaffen die het
 stedelijke niveau overstijgt. 

Op zoek naar socio-economische 
gegevens van Stad Gent en de regio?
Wij bieden u graag inzage in onze 
uitgebreide database van actuele 
socio-economische cijfers die u 
kunnen helpen cruciale beslissingen 
te nemen. 

Goed personeel vinden is van levensbelang voor uw zaak!
Samen met u gaan wij op zoek naar de meest geschikte werknemers via verschillende kanalen: 

• u kunt bij ons terecht voor info over tewerkstellingsbevorderende maatregelen  
• wij organiseren preselecties van kandidaten uit de kansengroepen 
• we geven ondersteuning op de werkvloer na de aanwerving 
• en tot slot optimaliseren we samen met u uw personeelsbeleid, bijvoorbeeld door u in contact te brengen 

met vormingsaanbieders

Meer informatie vindt u op onze nieuwe website voor ondernemers: www.investingent.be 
Dienst Economie, Projectverantwoordelijke Hilde De Sutter
St. Niklaasstraat 27, 9000 Gent, België  
economie@gent.be, tel.+32 (0)9 266 84 00, fax +32 (0)9 266 84 49  



































Vitamex is een internationaal georiënteerd en sterk groeiende onderneming.
Door een doorgedreven innovatie en hoogstaande kwaliteit zijn we vandaag 
één van de marktleiders in onze sector. 

Om de verder geplande groei te kunnen realiseren zijn we regelmatig op zoek 
naar nieuwe medewerkers in zowat alle afdelingen van ons bedrijf (nutritie, 
sales, productie, commerciële binnendienst etc.)

In België werken we met een 80 tal mensen. Daarnaast hebben we ook 
vestigingen in Nederland, China (4), Oekraïne, Hongarije, Spanje en Polen, 
vanwaar we de locale markt bevoorraden. 

Alle vacatures zijn steeds te vinden op onze website www.vitamex.com.
Naast een goed personeelsbeleid en vorming kunt u zich bij ons verder 
ontplooien in een dynamisch team van jonge tot zeer ervaren collega’s. 

Via spontane sollicitaties (jobs@vitamex.com) komt u terecht in onze 
wervingsreserve, vanwaar we u graag verder contacteren. 

Vitamex NV - Booibos 5 - 9031 Drongen - +32 9 280 29 00 - www.vitamex.com - jobs@vitamex.com

Jobs@Vitamex













A World
of Security
Solutions

TOEGANKELIJKE EN EFFICIËNTE LOKALE 

BEVEILIGING VOOR ONDERNEMINGEN

Veiligheid is een basisconditie voor het ondernemen. 
Reden waarom Group 4 Securicor in het bijzonder actief 
is in zones die een hoge ondernemingsdichtheid kennen. 
Onze mobiele bewakingsdiensten bieden een toegankelijke 
oplossing. Ze geven preventieve en reactieve antwoorden 
op de risico’s waarmee uw onderneming geconfronteerd 
wordt. Inbraak, vandalisme, diefstal, onveiligheid van het 
personeel en technische risico’s worden beheerd door 
onze gekwalifi ceerde mobiele agenten, die uw regio 
doorkruisen. 

Ook u kan beroep doen op onze collectieve bewaking en 
aansluiten bij de talrijke ondernemingen die klant zijn bij ons 
voor mobiele consortiumbewaking, georganiseerd in uw 
regio. U kan eveneens een individuele oplossing op maat 
laten uitwerken voor de beveiliging van uw patrimonium 
en uw personeel.

Contacteer Kevin Reyniers op het nummer 0475/ 91 46 88 

of via e-mail kevin.reyniers@be.g4s.com voor een gratis 

veiligheidsanalyse. 

Voor meer info: www.group4securicor.be












