
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.

ILvA is het intergemeentelijk samenwerkings-

verband voor milieu in de regio Aalst - Ninove - 

Zottegem - Geraardsbergen. Met een team van 

300 medewerkers staan we in voor de huis-aan-

huisinzameling van het huishoudelijk afval in 15 

steden en gemeenten en voor het beheer van 15 

recyclageparken in het werkingsgebied.

Om het team te versterken zoeken we een 

stafmedewerker duurzaam aankoopbeleid 

en -projecten en een hulpmechanieker.

WAT MOET JE DOEN? Als stafmedewerker duurzaam aankoopbeleid 
en -projecten heb je de verantwoordelijkheid over het gehele 
aankoopgebeuren binnen ILvA. Je staat in voor de opmaak en de 
uitvoering van het aankoopbeleid op lange termijn en je houdt 
bij elk initiatief steeds rekening met de duurzaamheid en de ROI. 
Je staat in voor de opvolging en het up-to-date houden van de 
aankoopprocedures en -projecten binnen ILvA. 

Concreet volg je de aankopen en bestekken op voor de verschillende 
diensten (administratie, garage, magazijn en infrastructuur). Je zorgt 
voor correct stock- en magazijnbeheer. Je doet marktonderzoek naar 
duurzame investeringen en volgt nieuwe trends en technologieën 
op de voet. Je staat in voor de ontwikkeling en digitalisering van 
de bestel- en aankoopprocedure. Je waakt over de planning, de 
timing en de budgettaire realiteit van deze projecten. Je adviseert, 
analyseert en optimaliseert nieuwe en bestaande systemen. In deze 
functie word je ondersteund door de stafmedewerker jurist.

WIE ZOEKEN WE? • Je beschikt over een masterdiploma, bij 
voorkeur in een technische of toegepaste richting en minimaal 3 jaar 
functierelevante ervaring of je beschikt over een bachelordiploma, 

bij voorkeur in een technische of toegepaste richting met minimaal 
6 jaar functierelevante ervaring. • Je hebt sterke analytische en 
communicatieve aspecten. • Plannen en organiseren schrikken 
jou niet af. • Als leidinggevende beschik je over de vereiste 
communicatie- en luistervaardigheden. • Je bent discreet. • Je bent in 
staat om zelfstandig en in teamverband te werken, zowel met interne 
als externe partners. • Je hebt een sterke interesse in innovatieve en 
duurzame technologieën. • Je bent accuraat, nauwkeurig, klantgericht 
en e�  ciënt. • Je hebt zin voor initiatief en verantwoordelijkheid en 
hebt een proactieve houding. • Je bent � exibel, stressbestendig en 
denkt oplossingsgericht. • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

WIJ BIEDEN: • Een competitieve verloning afhankelijk van jouw 
ervaring • Vergoeding woon-werkverkeer • Hospitalisatieverzekering
• Maaltijdcheques • Fietsvergoeding • Groepsverzekering

INTERESSE: Stuur je brief en cv naar marleen.casteur@ilva.be vóór 
vrijdag 20 mei 2022. De kandidaten die in aanmerking komen, 
worden uitgenodigd voor een schriftelijk examen op dinsdag 31 
mei 2022 om 17u. De praktische opdracht, het gesprek en het 
assessment zullen doorgaan in de week van 6 juni 2022.

WAT MOET JE DOEN? • Als hulpmechanieker sta je in voor het 
preventief onderhoud en de herstellingen van het wagenpark. • Je 
wordt aangestuurd en ondersteund door de verantwoordelijke van 
de garage. • Je controleert de onderhouds- en herstellingswerken 
uitgevoegd door derden. • Je staat in voor het depanneren van 
voertuigen. • Je bent in staat, om op termijn, alle voertuigen te 
besturen. • Je volgt de nodige opleidingen en bijscholingen bij onze 
leveranciers. • Je voert ook andere mechanische herstellingen uit 
aan de algemene infrastructuur. • Samen met je team zorg je steeds 
voor een nette en ordelijke werkplaats.

WIE ZOEKEN WE? • Je bent in het bezit van een diploma TSO/
BSO richting (vrachtwa gen)mechanica of elektromechanica of 
gelijkgesteld door ervaring. • Je beschikt over een rijbewijs B en een 
rijbewijs C of je bent bereid een rijbewijs C te behalen binnen zes 
maanden na aanstelling. • Je beschikt over een grondige kennis van 
vrachtwagentechniek. • Je kan laswerk verrichten. • Je kan zowel 

zelfstandig als in teamverband aan de slag. • Je beschikt over een 
gunstig medisch getuigschrift en een bewijs van goed gedrag en 
zeden. • Je bent � exibel inzetbaar tussen 5u30 ’s morgens en 18u00 
’s avonds. • Ervaring is geen vereiste, maar wel een pluspunt.

WIJ BIEDEN: • Een competitieve verloning afhankelijk van jouw 
ervaring • Een uitdagende en gevarieerde job • Vergoeding 
woon-werkverkeer • Hospitalisatieverzekering • Maaltijdcheques
• Fietsvergoeding • Groepsverzekering • Opleidingsmogelijk-
heden, zoals het behalen van een rijbewijs C en een bewijs van 
vakbekwaamheid.

INTERESSE: Stuur je brief en cv naar marleen.casteur@ilva.be vóór 
vrijdag 20 mei 2022. De kandidaten die in aanmerking komen, 
worden uitgenodigd voor een schriftelijk examen op maandag 30 
mei 2022 om 18u00. De praktische opdracht, het gesprek en het 
assessment zullen doorgaan op dinsdag 7 juni 2022.

STAFMEDEWERKER DUURZAAM AANKOOPBELEID EN -PROJECTEN

HULPMECHANIEKER

Help jij onze ambities 
waarmaken?

We organiseren statutaire examens 
voor projectcoördinatoren:

• Drinkwatertoevoer  
(Productie en Transport)

• Drinkwaterdistributie en sanering  
(Zones)

• Afkoppelingen en IBA’s  
(Stafdiensten Netinfradiensten)

• Aansluitingen en aftakkingen  
(Klantenwerken)

• Gebouwenbeheer  
(Facilitair Management)

• Legionellabeheer en proceswater  
(Aquadomo)

TMVW ov

Meer informatie op jobs.farys.be  
Inschrijven kan tot 6 mei 2022

Ontdek meer 
vacatures op 
jobs.farys.be

Donderdag 
5 mei 2022

Ghelamco Arena
Ottergemsesteenweg Zuid 808

13u - 18u

Schrijf je nu gratis in:
www.jobat.be/
jobbeursoostvlaanderen

Scan me en ontvang 
je gratis toegangsticket!



Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?

A.M.C. nv (gelegen in Lokeren) is een middelgroot 
productiebedrijf voor metaalconstructies en totaal-
projecten voor de industrie. A.M.C. bezit constructie-
bedrijven, een engineeringsafdeling en montage-
ploegen in België, Duitsland en Frankrijk met totaal 
ongeveer 100 medewerkers. Om onze marktpositie 
te verstevigen hebben we vacatures voor (m/v).

Voor het monteren en/of lassen van diverse constructies op de werf. Je kunt goed 
functioneren in team en bent fl exibel. Je kan planlezen, en genoot een opleiding 
in metaal.

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor de realisatie en de coördinatie 
van technische projecten. Je stuurt diverse projecten aan in samenwerking met 
de klanten en de verschillende disciplines binnen de eigen organisatie teneinde de 
gestelde doelen te behalen. Je bent de centrale spil in de realisatie van projecten en 
werkt nauw samen met de klant vanaf de commerciële fase tot de montage on site.

Jouw profi el: • Master of bachelor in mechanica of gelijkwaardig door ervaring 
• Klantgerichte commerciële (zakelijke) instelling • Analytisch en creatief
•  Organisatietalent • Eventueel bereid zijn opdrachten in het buitenland op te volgen.

Onze voorkeur gaat uit naar teamplayers met enkele jaren ervaring, woonachtig 
in de omgeving. Wij bieden veel ruimte voor eigen initiatief, de mogelijkheid 
om internationale projecten te realiseren en een zeer gevarieerde job. Verder 
bieden we een salaris in verhouding tot de ervaring, maaltijdcheques en een 
hospitalisatieverzekering. Een fi rmawagen is voorzien voor de functie van 
projectmanager.

Schrijven of telefoneren voor een afspraak kan naar:
A.M.C. nv, Rechtstraat 428, 9160 Lokeren-Eksaarde. 
Tel.: 09 353 80 61
of info@amc.be info@amc.be

MONTEURS BUITENWERVEN

PROJECTMANAGER
Het zorgbedrijf Sakura is een welzijnsvereniging  die residentiële zorg 
voor ouderen voorziet verspreid over 3 campussen, waaronder het 
woonzorgcentrum Ter Durme, Hof Van Eksaarde, Ter Moere en daarbij 
horende  assistentiewoningen 

Het Zorgbedrijf Sakura  is op zoek naar een:

• Directeur woonzorgcentrum |  m/v/x | FT

• Hoofdverpleegkundige |  m/v/x | FT

• Kinesitherapeut |  m/v /x | jobtime bespreekbaar

•  Verpleegkundige mobiele equipe  
|  m/v /x | jobtime bespreekbaar/aangepast roulement

• Verpleegkundigen |  m/v /x | jobtime bespreekbaar

• Zorgkundigen |  m/v /x | jobtime bespreekbaar

Ons aanbod: Onbeperkte overname relevante anciënniteit 
• Maaltijdcheques •  Fietsvergoeding  •  Tweede pensioenpijler 
• Hospitalisatieverzekering • Interne en externe vormingsmogelijkheden 
• Minimum 26 verlofdagen • contract onbepaalde duur

Interesse?
Ga snel een kijkje nemen op onze website: 
https://zorgbedrijf-sakura.lokeren.be/werken-bij-ons/vacatures
Voor de functie directeur woonzorgcentrum en hoofdverpleegkundige is 
er een selectieprocedure voorzien, welke zal plaatsvinden in juni 2022. 
Solliciteren kan tot en met 25.05.2022 via vacature@zorgbedrijfsakura.be.

 

 

 

 

Voor de juiste 
chemie tussen 

kandidaat en 
aanwerver

Kortrijk
Vaartstraat 25
056 225 880

Gent
Kortrijksesteenweg 1099

093 108 339

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be
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