Imog zoekt nieuw talent
Process Control Engineer

Functieomschrijving: Beheren en opvolgen van het productieproces van de hoogtechnologische verbrandingsinstallatie met energierecuperatie te Harelbeke • Interpreteren van de meetwaarden
en bijsturen van de installatie • Analyseren van technische storingen en uitvoeren van eerstelijnsherstellingen • Organiseren van het onderhoud van de installaties. Jouw profiel: Bachelor of
master in de industriële wetenschappen • Je bent bereid om in een drieploegensysteem te werken en dit van maandag tot zondag. Competenties: Doelgericht en efficiënt • Nauwgezet • Flexibel
• Stressbestendig • Veilig werken. Plaats van tewerkstelling: Harelbeke.

Bediener Rolbrug

Functieomschrijving: Beheren van de aanvoer naar de stortbunkers • Correct vullen van de ovens om een stabiel verbrandingsproces te bekomen • Verwerken van specifieke aanvoer naar het
stortplatform • Houden van algemeen toezicht op de site. Jouw profiel: Je bent bereid om in een ploegensysteem te werken. Competenties: Veilig en ordelijk werken • Nauwgezet • Stressbestendig
• Flexibel • Zelfstandig werken. Plaats van tewerkstelling: Harelbeke.

Losse Arbeider

Functieomschrijving: Vervullen van diverse werkopdrachten zowel op als buiten de sites • Werken in de sortering, de compostering en de verbrandingsinstallatie • Uitvoeren van algemeen onderhoud
• Overslag van afvalstromen • Belader bij het ophalen van de tuinafvalbakken • Besturen van diverse mobiele arbeidsmiddelen waarvoor steeds de nodige opleiding wordt voorzien • Instaan voor het
algemeen onderhoud van de sites. Competenties: Veilig en ordelijk werken • Nauwgezet • Stressbestendig • Flexibel • Zelfstandig werken. Plaats van tewerkstelling: Harelbeke en Moen.

Teamleider

Functieomschrijving: Leiden en ondersteunen van jouw team bij de uitvoering van hun werk • Opmaken van de werkplanning • Bijhouden van de nodige administratie • Een aanspreekpunt voor
je collega’s zijn • Zorgen voor een duidelijke communicatie. Jouw profiel: Bachelor in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring • Je bent bereid om mee te werken in een systeem van
wachtdiensten. Competenties: Plannen en organiseren • Doelgericht en nauwgezet • Leidinggeven en delegeren • Veilig en ordelijk werken • Stressbestendig. Plaats van tewerkstelling: Harelbeke
en Moen.

Hulprecyclageparkwachter

Functieomschrijving: Informeren van de burgers en externen op het recyclagepark • Toezicht houden op de veiligheid • Verzorgen van het onderhoud van het recyclagepark: vegen, controleren
correctheid van de afvalfracties en verzorgen groene omgeving op en rond het recyclagepark • Polyvalent meewerken aan eenvoudige opdrachten bij andere ploegen of afdelingen. Jouw profiel: Je
bent bereid om op zaterdag te werken • Je beschikt over algemene computerkennis • Je beschikt over een wagen. Competenties: Veilig en ordelijk werken • Nauwgezet • Stressbestendig • Flexibel
• Klantgericht.

Recyclageparkwachter

Functieomschrijving: Informeren van de burgers en externen op het recyclagepark • Toezicht houden op de veiligheid • Opdrachten toewijzen aan internen en externen • Uitvoeren van administratieve
taken • Zorgen voor een optimale informatiedoorstroming naar de collega’s • Verzorgen van het onderhoud van het recyclagepark: vegen, controleren correctheid van de afvalfracties en verzorgen
groene omgeving op en rond het recyclagepark • Polyvalent meewerken aan eenvoudige opdrachten bij andere ploegen of afdelingen. Jouw profiel: Je bent bereid om op zaterdag te werken • Je
beschikt over algemene computerkennis • Je beschikt over een wagen. Competenties: Veilig en ordelijk werken • Nauwgezet • Stressbestendig • Flexibel • Klantgericht.

Dispatcher

Functieomschrijving: Administratieve en praktische ondersteuning van de afdeling Logistiek • Registreren en verwerken van gegevens in functie van een optimale verwerking van facturatie
• Coördineren van de dagelijkse werking van de afdeling Logistiek • Opmaken planning en dienstroosters • Opvolgen aanwezigheid van externe contractoren • Polyvalent meewerken aan eenvoudige
opdrachten bij andere ploegen of afdelingen. Jouw profiel: Bachelor in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring • Je bent bereid om op zaterdag te werken.

JOB
HAPPENING
4 OKTOBER (14u-17u)
5 OKTOBER (10u-12u)
6 OKTOBER (open bedrijvendag)
Maak kennis met je toekomstige
werkplek en collega’s!

Competenties: Doelgericht en efficiënt • Nauwgezet • Flexibel • Stressbestendig • Klantgericht. Plaats van tewerkstelling: Moen.

Chauffeur

Functieomschrijving: Uitvoeren van logistieke opdrachten binnen de totale Imog-werking: ophaling hol en vlak glas, ledigen ondergrondse afvalrecipiënten, ophalen grof vuil, leveren van bigbags,
veegopdrachten, … • Vervoeren van afvalsoorten van recyclageparken naar diverse verwerkingsplaatsen met diverse transportmiddelen • Dagelijks onderhoud van transportmateriaal • Polyvalent
meewerken aan eenvoudige opdrachten bij andere ploegen of afdelingen. Jouw profiel: Je beschikt over een rijbewijs CE (vakbekwaamheidsattest) en hebt ervaring met een aanhangwagen en/of
trailer • Een ADR-opleidingsgetuigschrift is een pluspunt • Je bent bereid om op zaterdag te werken. Competenties: Veilig en ordelijk werken • Nauwgezet • Stressbestendig • Flexibel • Klantgericht.
Plaats van tewerkstelling: Harelbeke en Moen.

Coördinator Sales

Functieomschrijving: Monitoren van de materiaalstromen, in kaart brengen van restcapaciteiten en uitwerken voorstellen ter invulling hiervan • Opmaak offertes • Opvolgen van nodige informatie om
de interne prijszetting te bepalen • Voorzien van interne toelichting bij diensten, prijzen en services van Imog • Uitvoeren van een periodieke commerciële screening van de markt • Beheren van de
contracten over de afvalverwerking • Onderhouden van kwalitatieve contacten met onze partners en externen. Jouw profiel: Master in een economische richting met interesse in techniek • Kennis
van MS-Dynamics AX is een pluspunt. Competenties: Klantgericht • Goede communicatieve eigenschappen • Stressbestendig • Flexibel • Resultaatgericht. Plaats van tewerkstelling: Harelbeke.
Al 50 jaar pakt de Intergemeentelijke
Maatschappij voor Openbare
Gezondheid in Zuid- West-Vlaanderen
(Imog) de afvalberg aan. Hiertoe
beschikt Imog over 2 sites: Harelbeke
en Zwevegem (Moen), elk met
specifieke deelactiviteiten. Tevens
omvat Imog een uitgebreid netwerk
van selectieve inzameling. Door de
dagelijkse inzet van gekwalificeerde
en enthousiaste medewerkers is
Imog uitgegroeid tot een volwaardige
organisatie voor geïntegreerde
afvalverwerking en dit voor
11 gemeenten, samen goed
voor 245.000 mensen.
Wij willen overgaan tot de aanwerving en/of aanleggen van
werfreserves voor (m/v/x):

Projectcoördinator

Functieomschrijving: Opvolgen relevante wetgeving omtrent milieu en het afvalstoffenplan en implementeren van wijzigingen • Uitwerken van concrete acties op het werkingsgebied van Imog en
de coördinatie ter harte nemen • Uitvoeren van een periodieke commerciële screening van de markt • Opvolgen van de reeds lopende samenwerkingsprojecten • Continu en proactief opsporen van
nieuwe opportuniteiten • Uitwerken van opportuniteiten zodat de samenwerking per partner kan geoptimaliseerd worden. Jouw profiel: Master in een economische richting met interesse voor techniek
• Kennis van MS-Dynamics AX is een pluspunt. Competenties: Doelgericht en resultaatgericht • Goede communicatieve eigenschappen • Stressbestendig • Flexibel • Verbeteringsgericht. Plaats
van tewerkstelling: Harelbeke.

Coördinator Data

Functieomschrijving: Controleren en analyseren van interne registraties van de afval-, energie- en grondstoffenstromen en de ermee gepaard gaande kosten en opbrengsten • Verder uitbouwen van
informatiesystemen • Bevorderen van een effectief en efficiënt databeheer • Hebben van een procesmatig inzicht in data en hiermee het Corporate Performance Management ondersteunen. Jouw
profiel: Master in een economische richting met interesse voor ICT • Kennis van MS-Dynamics AX, SQL-server, MS Excel, draaitabellen, Intelligence, Targit en Power BI is een pluspunt. Competenties:
Doelgericht en resultaatgericht • Goede communicatieve eigenschappen • Stressbestendig • Flexibel • Verbeteringsgericht. Plaats van tewerkstelling: Harelbeke.

Talentvolle Bachelors en Masters: technisch en administratief

Functieomschrijving: Imog is voortdurend op zoek naar getalenteerde en gemotiveerde medewerkers om het bestaand team van 190 medewerkers te versterken • We zijn steeds geïnteresseerd
in sterke technische profielen met een STEM-opleiding (Science, Technology, Engineering en Mathematics) of ICT en sterke administratieve profielen • We zoeken naar getalenteerde jonge starters
en young professionals die zin hebben om samen met ons te ondernemen. Jouw profiel: Je beschikt over een bachelor/ master in een technische richting of in een administratieve richting • Je bent
ambitieus, resultaatgedreven en wil jouw talent verder ontplooien • Je wil samen bouwen aan de groene toekomst van Imog.

ONS AANBOD: We bieden jou een voltijds contract en verloning volgens eigen barema’s. Naast jouw loon ontvang je volgende extralegale voordelen: Volledige 13e maand • Maaltijdcheques (€ 4,40 per gewerkte
dag), met een medewerkersbijdrage van € 1,09 • Gratis hospitalisatieverzekering • Groepsverzekering • Verzekering gewaarborgd inkomen • Haardvergoeding of standplaatstoelage • Fietsvergoeding € 0,20 per kilometer
• Terugbetaling van sociaal abonnement (90%) • Interessante verlofregeling minimum 26 dagen – maximum 28 dagen jaarlijkse vakantie • Extra feestdagen: 11 juli, 2 november, 15 november en 26 december.
SOLLICITEREN: Stuur jouw kandidatuur (motivatiebrief en cv) tegen 11/10/2019 naar sollicitaties@imog.be. Het schriftelijk examen gaat door op 16/10/2019. Verdere informatie kan je vinden in de informatiebundel
per functie op www.imog.be. Imog Harelbeke • Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke • 056/71 61 17 | Imog Moen • St.-Pietersbruglaan 1, 8552 Moen.

Meer info via www.imog.be

