
Lader-chauffeurs  

Bijzonder Geschoold Chauffeur (CE)

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.

ILvA is op zoek naar (m/v/x):

PRAKTISCH (voor beide functies)
Stuur je brief en uitgebreid cv naar marleen.casteur@ilva.be vóór 3 september 2020.

De kandidaten voor zowel lader-chauffeur als bijzonder geschoold chauffeur CE zullen worden uitgenodigd
voor een theoretisch examen op woensdag 9 september 2020 om 18 u en/of om 19u.

De praktische proeven worden georganiseerd op een zaterdag.

MEER INFO
Wil je graag meer info?

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

WIJ BIEDEN (voor beide functies)
• een contract van onbepaalde duur; • voltijdse aanstelling in contractueel verband; • een uitdagende en 

gevarieerde job; • een groepsverzekering; • een hospitalisatieverzekering; • maaltijdcheques; 
• vergoeding woon-werkverkeer; • fietsvergoeding.

WIE ZOEKEN WE?
• Je beschikt over minimaal een rijbewijs C, een geldige medische schifting en een vakbekwaamheid 
(code 95);
• Een goede fysieke conditie is een must;
• Je houdt van werken in een team.

WAT MOET JE DOEN?
• Je wordt tewerkgesteld als lader én als chauffeur, afhankelijk van de noodzaak;
• Je werkt voltijds binnen een 4-dagensysteem (4 x 9,5u).

WAT MAG JE VERWACHTEN?
• Een geïndexeerd bruto maandloon tussen € 1.980,39 tot € 3.003,23, afhankelijk van je relevante 
ervaring of anciënniteit;
• Na verloop van tijd kan je bevorderen tot chauffeur.

WIE ZOEKEN WE?
• Je beschikt over minimaal een rijbewijs CE, een geldige medische schifting en een vak- 
bekwaamheid (code 95);
• Fysieke arbeid schrikt je niet af;
• Je houdt van werken in een team.

WAT MOET JE DOEN?
• Je verzorgt de afvoer van het afval van de recyclageparken en van het overslagstation;
• Je kan ook ingezet worden in het overslagstation op wiellader, kraan en veegmachine en voor de 
huis-aan-huisinzameling van de verschillende afvalfracties;
• Je werkt voltijds binnen een 4-dagensysteem (4 x 9,5u).

WAT MAG JE VERWACHTEN?
• Een geïndexeerd bruto maandloon van 2.248.79 tot € 3.184,58, afhankelijk van je relevante ervaring 
of anciënniteit.


