
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-aan-huis inzameling van het huishoudelijk afval in 15 steden en gemeenten en 

voor het beheer van 15 recyclageparken in het werkingsgebied.
Om ons kader in de kantoren in Aalst te versterken zijn we op zoek naar m/v:

Communicatiemedewerker
ILvA zoekt een duizendpoot/communicatiemedewerker om ons team te versterken. We 
schakelen binnenkort over naar containers voor het inzamelen van restfractie. Een flinke 
uitdaging voor iedereen, dus vormt communicatie onze topprioriteit. Jij kan hierbij helpen! 
We bieden een veelzijdige job voor iemand die graag de handen uit de mouwen steekt. 

WIE ZOEKEN WE?
• Je hebt een hart voor het milieu en ergert je blauw aan zwerfvuil, afvalbergen en
sluikstorten • Je bent gebeten door social media en durft terugbijten • Je denkt en werkt 
projectmatig en bent goed in coördineren • Je bent organisatorisch sterk • Je beheerst
het Nederlands perfect en schrijft wervende afvalpreventieslogans • Je hebt een
bachelordiploma, bij voorkeur communicatie of marketingmanagement en minstens 3 jaar 
functierelevante ervaring.

WAT MOET JE DOEN?
• Je helpt de communicatieverantwoordelijke bij het intern en extern communiceren
• Je coördineert een uitdagend project rond zwerfvuil in een aantal gemeenten • Je
organiseert info-avonden over afvalpreventie en bedenkt graag nieuwe thema’s • Je geeft 
rondleidingen.

WAT MAG JE VERWACHTEN?
Een competitieve verloning afhankelijk van jouw ervaring, een geïndexeerde bruto-
maandwedde tussen € 2.509,84 en € 4.229,18, aangevuld met extralegale voordelen.

PRAKTISCH
Stuur je brief en uitgebreid cv naar marleen.casteur@ilva.be vóór 28 augustus 2020.

De kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef op 
9 september 2020, een praktische opdracht en een gesprek.

MEER INFO
Wil je graag meer info?

Neem dan contact op met Marleen Casteur, diensthoofd personeel, op 053/ 85 85 75.

WIJ BIEDEN
• Een contract van onbepaalde duur • voltijdse aanstelling in contractueel verband 

• een uitdagende en gevarieerde job • opleidingsmogelijkheden die je professionele groei 
stimuleren • een groepsverzekering • een hospitalisatieverzekering • maaltijdcheques 

• vergoeding woon-werkverkeer • fietsvergoeding.


