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):

Stafmedewerker Systemen en IT-projecten
WIE ZOEKEN WE?
• Je hebt een passie voor projecten en systemen met een grote affiniteit
voor IT; • Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in een technische
of toegepaste richting en minimaal 3 jaar functierelevante ervaring
of: bachelordiploma, bij voorkeur in technische of toegepaste richting
met minimaal 6 jaar functierelevante ervaring; • Je hebt een grondige
kennis van Office 365, Windows Server 2016, Windows 10 en minstens een
basiservaring van enkele programmeertalen; • Je bent organisatorisch
sterk; • Je bezit goede communicatieve vaardigheden; • Je hebt een
analytische en oplossingsgerichte ingesteldheid.
WAT MOET JE DOEN?
• Je staat samen met je medewerker in voor de opvolging en het up-to-date
houden van de computersystemen binnen ILvA: dagelijkse helpdesk en
de support op de werkvloer; beheer van intranet en website ; beheer van
pc’s, tablets en netwerken; beheer van de informatieveiligheid; storingen,

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 woonwerkverkeer; • fietsvergoeding.

incidenten en onregelmatigheden identificeren en de diagnose stellen
en corrigerende maatregelen toepassen; ondersteuning bij gebruik
van telefooncentrale, camerabewaking, alarmsystemen; opleiding en
ondersteuning bij gebruik Office 365; • Je onderhoudt de relaties, als
spilfiguur binnen ILvA, tussen de eigen organisatie en alle externe IT
partners; • Je biedt ondersteuning bij het vastleggen en uitvoeren van
de langetermijnvisie op het vlak van IT-architectuur, toepassingen,
helpdesk en projectwerking; • Je waakt over de planning, de timing en
de budgettaire realiteit van jouw projecten; • Je volgt nieuwe IT-trends
en technologieën op de voet en doet voorstellen ter optimalisering van
de systemen.
WAT MAG JE VERWACHTEN?
Een competitieve verloning afhankelijk van jouw ervaring, aangevuld met
extralegale voordelen.

PRAKTISCH
Stuur je brief en uitgebreid cv naar marleen.casteur@ilva.be vóór 21
november 2020. De kandidaten die in aanmerking komen, worden
uitgenodigd voor een schriftelijke, 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.

