
WIE ZOEKEN WE? • Je hebt een hart voor het milieu.
• Je wil je afvalkennis graag delen met anderen. • Je vindt 
het belangrijk dat sluikstorten aangepakt wordt. • Je bent 
organisatorisch sterk. • Je hebt een bachelordiploma, bij voorkeur 
communicatie of marketingmanagement en minstens 3 jaar 
functierelevante ervaring.

WAT MOET JE DOEN? Als communicatiemedewerker: • Je werkt 
mee aan de communicatie rond afvalpreventie en zwerfvuil- 
bestrijding. • Je geeft rondleidingen op de recyclageparken en op 
de verschillende sites van ILvA. • Je geeft presentaties over afval 
aan verschillende doelgroepen. • Je organiseert evenementen en 
opleidingen rond composteren, afvalpreventie, sensibilisering, 
zwerfvuilacties. 

Als GAS-vaststeller: • Je krijgt een grondige opleiding tot GAS-
vaststeller. • Je stelt in samenspraak met de gemeenten een 

cameraplan tegen sluikstorten op. • Je organiseert de plaatsing 
van de camera’s. • Je onderzoekt de camerabeelden naar daders.
• Je bereidt het dossier voor politie tot het verbaliseren van de 
sluikstorter voor.

WIJ BIEDEN: • Een competitieve verloning afhankelijk van jouw 
ervaring, volgens de salarisschalen B1-B3 • 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 woon-
werkverkeer • Fietsvergoeding.

INTERESSE: Stuur je brief en uitgebreid cv naar
marleen.casteur@ilva.be vóór 31 oktober 2022.
De kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor 
een schriftelijke proef op 9 november 2022 om 18u. 

WIE ZOEKEN WE? • Je hebt een bachelordiploma, met minimum 1 
jaar ervaring in een leidinggevende functie of je hebt een diploma 
hoger secundair onderwijs met minimaal 6 jaar functierelevante 
ervaring. • Je bent een geboren planner en teamplayer. • Je bent 
organisatorisch en communicatief sterk. • Een � exibel uurrooster 
(tussen 5u en 18u) schrikt jou niet af. • Je hebt een rijbewijs B. • Je 
hebt een hart voor het milieu. 

WAT MOET JE DOEN? • Je bent verantwoordelijk voor het plannen, 
organiseren, coördineren en opvolgen van de uitvoering van de 
activiteiten van de dienst inzameling en overslag. • Je plant de inzet 
van laders, chau� eurs en parkwachters. • Je coacht, stuurt bij en 
handelt pro- en reactief. Je lost problemen ad hoc op (onverwachte 
afwezigheden, con� icten, klachten …) en rapporteert hierover.
• Indien nodig geef je opleiding aan laders en chau� eurs.

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.

INTERESSE: Stuur je brief en uitgebreid cv naar
marleen.casteur@ilva.be vóór 31 oktober 2022. De kandidaten 
die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een schriftelijk 
gedeelte op woensdag 9 november 2022 om 18u.
Wie daarvoor slaagt, wordt uitgenodigd voor een mondeling 
gedeelte op vrijdag 18 november 2022.

MEER INFO? Contacteer Marleen Casteur, diensthoofd personeel, op 053 85 85 75. 

COMMUNICATIEMEDEWERKER/GAS-VASTSTELLER

PLANNER-COACH INZAMELING

ILvA is het intergemeentelijk samen-

werkingsverband voor milieu in de regio 

Aalst - Ninove - Zottegem - Geraardsbergen. 

Met een team van 330 medewerkers 

staan we in voor de inzameling van 

het huishoudelijk afval in 15 steden en 

gemeenten en voor het beheer van 15 

recyclageparken in het werkingsgebied. 

Om ons team te versterken, zijn we op 

zoek naar een communicatiemedewerker/

GAS-vaststeller en een planner-coach 

inzameling. 

ILvA wil inzetten op handhaving en breidt de dienstverlening uit met de controle op sluikstorten via camerabewaking. Een � inke uitdaging 
en jij kan hierbij helpen als GAS-vaststeller! Daarnaast hebben we je nodig om als communicatiemedewerker de dienst communicatie te 
versterken. Een ideale job dus voor iemand die zich bekommert om het milieu en anderen graag aanmoedigt minder afval te hebben. 

Renewi 
zkt jou!

*Renewi’s geAvanceerde Circulaire Economie 

Om onze nieuwe RACE*-sorteerlijn voor bedrijfsafval in 
de haven van Gent te bemannen – of bevrouwen – zkn 
we: productie-operatoren, supervisors, ingenieurs, 
sorteerders, techniekers en kraanmannen of -vrouwen. 
Dan sorteren en recycleren we erop los. En dragen we 
samen met toparbeiders als jij een stukje bij aan een 
schonere planeet – en worden we dé recycling hub van 
Vlaanderen. Gewoon bij jou om de hoek.

Meer info en uitleg? Je nieuwe werkplek checken? 
Kom naar de Renewi-jobdagen op donderdag 13 oktober 
en zaterdag 22 oktober. Schrijf je in via careers.renewi.com 
of solliciteer gewoon vandaag nog).
Tot binnenkort?



FARYS|TMVW garandeert als ondernemende 
vertrouwenspartner van de gemeenten reeds 100 
jaar de levering van betaalbaar en kwaliteitsvol 
drinkwater in alle omstandigheden. Daarnaast 
staat FARYS|TMVW in voor het beheer van 
verschillende gebouwen zoals zwembaden en 
sportinfrastructuur, er wordt hoogkwalitatieve 
service geboden met toegevoegde waarde voor de 
deelnemers.

Coördinator Facilitair 
Management

B4/B5

In deze functie beheer je mee de gebouwen 
en coördineer je in het kader van facilitair 
management verschillende complexe 
opdrachten en projecten. Die variëren van 
onderhoud van infrastructuur en installaties 
tot kleine herstellingen en renovatie.

Meer info en inschrijven voor 
het examen:

jobs.farys.be
vóór 15 oktober 2022

Directeur Servicediensten

A10m

De directeur Servicediensten stuurt de 
departementen en diensten aan die 
enerzijds verantwoordelijk zijn voor het 
beheer, het onderhoud en de exploitatie 
van diverse sportaccommodaties 
verspreid over 35 steden en gemeenten 
en anderzijds verantwoordelijk zijn voor 
de dienstverlening naar de circa 700.000 
abonnees.

Wij organiseren een 
statutair examen voor:

Meer info en inschrijven voor 
het examen:

jobs.farys.be
vóór 22 oktober 2022

Het lokaal bestuur Zwalm is op zoek naar (m/v/x):

DESKUNDIGE INFRASTRUCTUUR
contract voor onbepaalde duur  
niveau B (B1-B3)  
voltijds (38 u./week)
wervingsreserve voor 2 jaar

BOEKHOUD(ST)ER
contract voor bepaalde duur
 (tot 30.11.2023 – in afwachting van 
procedure voor contract van 
onbepaalde duur) / niveau B (B1-B3) 
voltijds (38 u./week)

Functie
We zoeken een deskundige voor de 
opvolging van A tot Z van verschillende 
publieke infrastructuurprojecten zoals 
gebouwen, wegen, rioleringsdossiers, 
water- en overstromingsproblematiek, … 

Voorwaarden
Je hebt een bachelordiploma in een 
technische richting en een rijbewijs B. 
Je slaagt in de selectieprocedure 
(schriftelijk, psychotechnisch en mondel-
ing gedeelte).

Functie
We zoeken een boekhoud(st)er voor een 
tijdelijke aanstelling. Je voert taken uit in 
verband met gemeentelijke boekhouding 
en allerlei taken inzake het beheer van de 
financiën van de gemeente, in de ruime 
zin.
 
Voorwaarden
Je hebt een bachelor in een financiële 
richting 
(bv. Accountancy – Fiscaliteit / Financiën 
en 
Verzekeringen / Handelswetenschappen). 
Je slaagt in de selectieprocedure 
(sollicitatiegesprek). 

We garanderen je een zeer gevarieerde job in een aangename werkomgeving in een dynamische 
gemeente. Je kan rekenen op een aantrekkelijke verlofregeling – mogelijkheid tot telewerk. 
Woon-werkverkeer: vergoeding voor het openbaar vervoer/fietsvergoeding van 
€ 0.25/km – Maaltijdcheques van € 8 per gewerkte dag – Ecocheques – Hospitalisatieverzekering 
(bij aanstellingen van min. 1 jaar)  – Tweede pensioenpijler 3%  – Verloning volgens barema B1-B3. 
Voor deze functies op B1-B3 niveau ligt de bruto geïndexeerde maandwedde tussen € 2.716,82 en 
€ 4.577,76.

Iets voor jou? 
Bezorg ons jouw sollicitatiebrief, CV, een kopie van jouw bachelordiploma en een uittreksel uit het 
strafregister (niet ouder dan 3 maanden), uiterlijk op woensdag 12.10.2022. Dit kan per post of per 
e-mail t.a.v. het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwalm, Zuidlaan 36, 
9630 Zwalm, internezaken@zwalm.be (datum poststempel of e-sollicitatie telt). Meer informatie kan 
je vragen bij de dienst Interne Zaken, internezaken@zwalm.be, 055 49 91 91.

IT MANAGER 
Generalist met visie die een service center runt dicht bij de 
kernactiviteit van zeer diverse business units (Ref. 2022/2092)

Ben je gepassioneerd door deze functie?
Voor de volledige functiebeschrijving en een snelle behandeling van je kandidatuur reageer je via 
www.auli.be.

• Als manager draag je de eindverantwoordelijkheid voor de IT-afdeling. Je wordt hierin bijgestaan door 
een management team (manager IT operations, manager IT development), maar ook door een IT solution 
architect, een Finance & Process officer en een klein ondersteunend administratief team. Actueel werken er 
een 55-tal medewerkers.

• Je bent een strategisch denker, die de missie en visie van IT weet te vertalen naar de werkvloer. Je bent een 
krak in het vormgeven van een organisatie (qua overlegstructuur, communicatiekanalen, …).

• Als ICT-generalist met brede kennis en business interesse slaag je erin snel grip te krijgen op de actuele 
systemen en platformen en mee te bouwen aan de vereenvoudiging / rationalisering en vernieuwing.

• Samen met je team zet je een eigentijdse, gebruikersgerichte en betaalbare IT-infrastructuur neer. Je bent 
een people manager die een goed evenwicht weet te vinden tussen het laten groeien van medewerkers 
en het tijdig bijsturen waar nodig.

Zeg je VAB dan zeg je ook wegenwacht, want elke dag rekenen 3.000.000 
bestuurders op ons voor zekerheid onderweg. Met VAB-Bijstand, 
-Rijschool, -Banden, -Tweedehandswagens, -Opleiding en tal van andere 
diensten zijn we een innovatieve voortrekker in mobiliteit.
VAB is de grootste mobiliteitsorganisatie van het land, die voor onze 
klanten zekerheid, bescherming en levenscomfort biedt. Zowel thuis, 
onderweg als op reis. We zijn innovatief, staan open voor jouw ideeën en 
hechten veel waarde aan kwaliteit en betrouwbaarheid.
Je maakt deel uit van een dynamische en sterk groeiende organisatie 
met veel expertise en knowhow, waar mensen centraal staan. We hebben 
pakken energie en dat werkt aanstekelijk. We zijn doeners, we laten het 
vooruitgaan, letterlijk en figuurlijk!

Bij VAB streven we naar groei en evolutie.
VAB-IT is het digitale servicecenter van VAB. Onze kernopdrachten zijn 
ontzorgen (door een eigentijds, gebruikersgericht en betaalbaar aanbod 
van IT-middelen), verbinden (van onze collega’s en klanten, waar ze zich 
ook bevinden) en versterken (van onze collega’s door digitale skills aan 
te leren). Om dit verder te organiseren en te structureren, zoeken we een:

SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS



Kluisbergen wordt gekenmerkt door zijn landelijk en 
heuvelachtig karakter. Met het Kluisbos, de Oude Kwa-
remont, de Paterberg, ... trekt Kluisbergen jaarlijks 
duizenden wandelaars en fietsers aan van ver buiten 
de gemeentegrenzen die willen genieten van de rust 
en van de weidsheid van de gemeente. Voor de aan-
leg van een wervingsreserve - met mogelijkheid 
tot snelle indiensttreding - zijn we momenteel op zoek 
naar een 

Maatschappelijk werker / Welzijnswerker
B1-B3 - voltijds of deeltijds - contractueel
Functie: Het OCMW in Kluisbergen verzekert het recht op maatschappelijke dienst-
verlening om de inwoners van de gemeente Kluisbergen in staat te stellen een leven 
te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Als maatschappelijk wer-
ker / welzijnswerker help je personen en gezinnen om te gaan met problemen in hun 
functioneren binnen hun sociale omgeving, en help je hun noodsituatie opheffen of 
verbeteren. 

Profiel: Om in aanmerking te komen voor deze functie dien je in het bezit te zijn van 
een bachelor in het sociaal-agogisch werk, met titel van maatschappelijk assistent of 
een bachelor in de sociale gezondheidszorg (of een daarmee gelijkgesteld diploma). 
Ervaring als sociaal werker, straathoekwerker, jeugdwerker, opvoeder, … is een plus-
punt. 

Aanbod: Je wordt opgenomen in een wervingsreserve, met zicht op snelle 
indiensttreding. Je komt terecht in een boeiende voltijdse of deeltijdse job in con-
tractueel dienstverband volgens de salarisschaal B1-B3 (geïndexeerd brutojaarsalaris 
in een voltijdse functie: min. 33.543 euro – max. 56.224). Je salaris wordt aange-
vuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, 
vergoeding openbaar vervoer voor woon- werkverkeer, een fietsvergoeding, een 
gunstige verlofregeling (35 dagen per jaar (voltijds)), mogelijkheid tot fietslease en 
mogelijkheid tot vorming en bijscholing. Je wordt tewerkgesteld in een stabiele en 
aangename werkomgeving met aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Meer informatie over de functie, de selectieprocedure en het inschrijvingsformulier 
vind je in de informatiebrochure op www.jobsolutions.be of kan je opvragen bij 
Julie Morbée, julie@assolutions.be of 09 389 69 97.

Solliciteren kan tot uiterlijk 24 oktober 2022. Dit kan zowel online 
via www.jobsolutions.be/register/13129-34, als per post aan 
de hand van het inschrijvingsformulier t.a.v. Julie Morbée, 
A&S Solutions, Kokerstraat 2A, 9750 Kruisem (datum 
poststempel of e-sollicitatie telt). Gelieve als bijlage 
bij je sollicitatie je cv, motivatiebrief, kopie van 
je bachelordiploma en een kopie van het 
uittreksel van je strafregister (max. 3 
maand oud) te voegen. 

We zoeken een bouwkundige 
ingenieur met een hart voor 
duurzaamheid. Je hebt een ruim 
bouwkundig inzicht, bent gebeten 
door technische innovaties en 
kickt op duurzame oplossingen 
voor technische problemen. 
Je hebt een Masterdiploma 
Industriële Wetenschappen 
Bouwkunde en minstens 5 jaar 
ervaring in het coördineren van 
bouwprojecten. Je bent extravert, 
assertief en een krak in het 
onderhandelen en communiceren.

Je krijgt een contract van 
onbepaalde duur Je komt terecht 
in een dynamische organisatie die 
oog heeft voor innovatie en die een 
permanente verbetering van de 
dienstverlening nastreeft. Je krijgt 
ruime mogelijkheden wat vorming, 
bijscholing en ondersteuning met 
moderne ICT-middelen.

Je kunt solliciteren tot 3 november 
2022. Meer info over de selectie en 
het selectiereglement vind je op 
werkenvoorvlaanderen.be

Als projectleider gebouwen kom je terecht binnen de afdeling Facility, dienst Bouw-
projecten. Je werkt in een dynamisch team van 7 projectleiders. Je bent voor de 
provincie Vlaams-Brabant verantwoordelijk voor het bouwen, (her)inrichten en 
onderhouden van de VDAB-gebouwen.

zoekt een straffe
projectleider gebouwen

MEER WETEN? WERKENVOORVLAANDEREN.be of VDAB.be

uw professionele partner in Verkoop- en PersoneelsZorg

TOPJOBS VIA ANTOON BULCKE

ONTDEK ZE IN JOBAT
EN VIA WWW.ANTOONBULCKE.BE

Corona geeft controller een boost

Zo’n controller houdt toezicht op de financiën en efficiën-
tie van een organisatie. Volgens het rekruteringskantoor 
Robert Walters lag het aantal vacatures voor het beroep 
in het tweede kwartaal van 2022 liefst 36 procent hoger 
dan vorig jaar. “De trend naar meer sturingsinformatie en 
strakkere processen is door covid-19 in een stroomver-
snelling gekomen”, stelt Christophe Paquay, manager bij 
Robert Walters. Volgens hem hebben veel organisaties 
tijdens de coronapandemie beseft dat zij niet genoeg 

grip hebben op de financiële cijfers en de mogelijke 
risico’s die ze lopen.
Organisaties zijn, naast naar financiële controllers, ook 
vaak op zoek naar controllers die business control taken 
op zich kunnen nemen. Profielen die de cijfers niet alleen 
kunnen distilleren, maar óók interpreteren, en gerichte 
adviezen kunnen opstellen voor het bestuur. “Zo kunnen 
controllers de organisatie actief helpen met het indek-
ken van toekomstige risico’s.”  (WiVi)

Organisaties kregen tijdens de pandemie te maken met financiële onzekerheden. 
Met een grote vraag naar het beroep van controller tot gevolg.

Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

Bezoek onze jobbeurzen.
Ontmoet tientallen werkgevers op één dag, 
op één locatie, bij jou in de buurt.
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