
 
 
 

VACATURE HULPMECHANIEKER 
 
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. We zijn op zoek naar een Hulpmechanieker. 
 
Wie zoeken we? 

• Je hebt een diploma TSO/BSO richting (vrachtwagen)mechanica of gelijkgesteld. 
• Je beschikt over een rijbewijs B en C, of je bent bereid dit laatste te behalen binnen de zes 

maanden na je aanstelling.  
• Je beschikt over een grondige kennis van vrachtwagentechniek.  
• Je kan lassen. 
• Je kan zowel zelfstandig als in groep werken. 
• Een flexibele uurrooster, met uitzonderlijk weekendwerk, schrikt jou niet af. 
• Je bent medisch geschikt en kan een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen. 

 
Wat moet je doen? 

• Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de instructies van het diensthoofd Garage. 
• Je zorgt voor het onderhoud en de herstelling van voertuigen en machines gebruikt door de 

dienst Inzameling. 
• Je informeert de gebruikers van dienstvoertuigen over het juiste gebruik van deze voertuigen. 
• Je controleert onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd door derden. 
• Je volgt scholingen bij gegeven door derden. 
• Je informeert en communiceert over uitgevoerde taken. 
• Naast zuiver mechanische herstellingen kan je ook ingezet worden om herstellingen uit te 

voeren aan gebouwen en materieel. 
 
Wij bieden 

• Een competitieve verloning afhankelijk van jouw ervaring 
• Een groepsverzekering 
• Een hospitalisatieverzekering 
• Maaltijdcheques 
• Vergoeding woon-werkverkeer 
• Fietsvergoeding 

 
Praktisch 
Stuur je brief en uitgebreid cv naar marleen.casteur@ilva.be vóór 12 maart 2021. De kandidaten die 
in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef op 18 maart 2021 vanaf 17u, 
een praktische opdracht en een gesprek op 26 maart 2021 om 17u.  
 
Meer info: 
Wil je graag meer info? Contacteer Marleen Casteur, diensthoofd personeel, op het nummer 053 85 
85 75 of per mail via marleen.casteur@ilva.be. 
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