VACATURE VERANTWOORDELIJKE OPERATIES
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-aanhuis inzameling van het huishoudelijk afval in 15 steden en gemeenten en voor het beheer van
15 recyclageparken in het werkingsgebied. We zijn op zoek naar een Verantwoordelijke
Operaties.
Wie zoeken we?
• Je hebt een diploma Master of gelijkgesteld, met minimaal 5 jaar functierelevante
ervaring.
• Je beschikt over sterke leidinggevende en communicatieve vaardigheden.
• Je bent flexibel en stressbestendig.
• Je bent organisatorisch, verantwoordelijk en discreet.
Wat moet je doen?
• Je bent eindverantwoordelijk voor de diensten huis-aan-huis-inzameling,
recyclageparken en overslag en voor de operationele planning van de activiteiten op
korte en lange termijn.
• Je zorgt ervoor dat de werkzaamheden binnen deze diensten zo efficiënt mogelijk
gebeuren. Je houdt hierbij rekening met het beschikbare personeel en materieel.
• Je leidt en superviseert de werknemers van de dienst Operaties, gesteund door 2
diensthoofden.
• Je zoekt actief naar mogelijke verbeteringen binnen de dienst Operaties. Je maakt
daarvoor de nodige analyses, neemt beslissingen en implementeert acties, in nauw
overleg met de algemeen directeur en de collega’s van de andere afdelingen.
• Je ziet toe op de correcte toepassing van alle binnen ILvA geldende reglementen en
veiligheids- en milieumaatregelen.
Wij bieden
• Een competitieve verloning afhankelijk van jouw ervaring, aangevuld met extralegale
voordelen
• 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
Praktisch
Stuur je brief en uitgebreid cv naar marleen.casteur@ilva.be vóór 25 januari 2021. De
kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef op
woensdag 27 januari 2021 om 16u, een praktische opdracht en een gesprek op 1 of 3 februari
2021.
Meer info
Wil je graag meer info? Contacteer Marleen Casteur, diensthoofd personeel, op 053/85 85 75.

