DIENSTHOOFD GARAGE

ILvA is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu in de regio Aalst - Ninove Zottegem - Geraardsbergen. Met een team van
250 medewerkers staan we in voor de huis-aanhuisinzameling van het huishoudelijk afval in 15
steden en gemeenten en voor het beheer van
15 recyclageparken in het werkingsgebied. We
zijn op zoek naar:

WIE ZOEKEN WE? • Je hebt minimaal een diploma bachelor
of gelijkgesteld. • Je hebt minimaal 5 jaar functierelevante
ervaring. • Je hebt een basiskennis van machines, voertuigen
en vrachtwagentechniek. • Je bent vertrouwd met de
technische aspecten van het werkveld (gebouwenonderhoud,
wagenpark,…). • Je kan goed plannen en organiseren. • Je
beschikt over de nodige communicatieve en leidinggevende
vaardigheden. • Je beschikt over de kennis van courante PCtoepassingen (Word, Excel, Outlook,…). • Je kan zelfstandig,
efficiënt en stressbestendig werken. • Je kan zeer goed in team
functioneren en constructief overleggen.

opgedane kennis door aan de medewerkers van de garage.
• Je maakt de administratieve voorbereidingen en doet de
opvolging van o.a. openbare aanbestedingen, schadebestekken,
onderhoudscontracten, … • Als lid van de eerste interventieploeg
tref je de nodige veiligheidsmaatregelen en controleer je op de
naleving van de veiligheidsvoorschriften.• Je organiseert de backup voor alle taken binnen de entiteit.

WAT MOET JE DOEN? • Je organiseert en plant de activiteiten
van de dienst en waakt over de uitvoering van de opdrachten
(werkverdeling, onderhoud, herstellingen, technische controle,
…). • Je begeleidt en ondersteunt je medewerkers bij complexe
problemen en indien nodig, voer je de herstellingen zelf uit.
• Je volgt de marktevoluties op, volgt opleidingen en geeft de

PRAKTISCH: Stuur je brief en uitgebreid cv vóór 6 februari 2022
naar marleen.casteur@ilva.be. De kandidaten die in aanmerking
komen, worden uitgenodigd voor een schriftelijk gedeelte
op donderdag 17 februari 2022 om 18u. Een praktisch en
mondeling gedeelte zal doorgaan op donderdag 3 maart 2022
tijdens de kantooruren.

WIJ BIEDEN: • Een competitieve verloning afhankelijk van je
ervaring • Een uitdagende en gevarieerde job • Vergoeding
woon-werkverkeer • Maaltijdcheques • Fietsvergoeding
• Hospitalisatieverzekering • Groepsverzekering

LADER-CHAUFFEURS
WIE ZOEKEN WE? • Je bent in het bezit van een rijbewijs C, een
geldig rijgeschiktheidsattest (medische schifting) en een bewijs
van vakbekwaamheid (code 95).
WAT MOET JE DOEN? • Je wordt tewerkgesteld
als lader en als chauffeur,
afhankelijk van de noodzaak.
• Je werkt voltijds binnen een
4-dagensysteem (4 x 9,5u).

WIJ BIEDEN: • Een competitieve verloning afhankelijk van je
ervaring • Een uitdagende en gevarieerde job • Vergoeding
woon-werkverkeer • Hospitalisatieverzekering • Maaltijdcheques
• Fietsvergoeding • Groepsverzekering
PRAKTISCH: Stuur je brief en cv vóór 12 februari 2022 naar
marleen.casteur@ilva.be. De kandidaten die in aanmerking
komen, worden uitgenodigd voor een
schriftelijke proef op 22 februari 2022 om
18u. De praktische opdracht zal doorgaan op
zaterdag 5 maart 2022.

WIL JE GRAAG MEER INFO OVER DEZE FUNCTIES? Contacteer Marleen
Casteur, diensthoofd personeel, op het nummer 053 85 85 75 of per mail via
marleen.casteur@ilva.be.

