
Jouw functie: 
• Je bent verantwoordelijk voor het beheer en de 

programmatie van de PLC’s en supervisie-PC’s.

• Je beheert de meet- en regeltechniek, tekent schema’s 
en plannen.

• Ook de hard- en software van algemene 
informaticasystemen vallen onder jouw bevoegdheid.

• Je vervangt de leidinggevende in productie en elektrisch 
onderhoud bij afwezigheid.

• Rekening houden met de veiligheids-, milieu- en 
kwaliteitsvoorschriften, en zie je toe op de naleving ervan.

Jouw profiel:
• Je bent industrieel ingenieur elektriciteit of 

elektromechanica of laatstejaarsstudent in deze 
richting met een brede technische interesse. Of je beschikt 
over een diploma bachelor elektriciteit of (elektro)
mechanica en hebt minstens 5 jaar relevante ervaring. 

• Je bent een initiatiefnemer met een gedegen 
probleemoplossend vermogen en administratieve 
vaardigheden.

• Autonoom kunnen werken is van belang, maar ook je 
people skills zijn goed ontwikkeld. 

• Verantwoordelijkheidszin en stressbestendigheid 
kenmerken jou.

Jouw functie: 
• Je staat in voor het onderhoud van de 

huisvuilverbrandingsinstallatie, dit overwegend in 
dagdienst.

• Afhankelijk van je kennis voer je diverse onderhoudswerken 
uit en los je problemen van elektrische aard op. 

• Je houdt toezicht op de besturing van de installatie, 
grijpt in bij problemen, analyseert deze en weet deze van 
een adequate oplossing te voorzien. 

Jouw profiel:
• Je hebt een diploma of getuigschrift van het 

technisch secundair onderwijs met voldoende kennis 
van elektriciteit.  Ook laatstejaarsstudenten of pas 
afgestudeerden kunnen zich kandidaat stellen. 

• Je beschikt over een gedegen praktische basiskennis 
van de diverse technische disciplines. 

• Je functioneert zowel zelfstandig als in een beperkt team. 

• Aandacht voor veiligheid, milieu en kwaliteit zijn voor jou 
prioriteiten.

STAFMEDEWERKER
AUTOMATISERING (M/V) OPERATOR ELEKTRICIEN (M/V)

Ons aanbod:
• IVOO biedt je een technologisch boeiende werkomgeving, een uitdagende functie waarin je de kans krijgt om je in te 

werken en de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen.

• Een contract van onbepaalde duur volgens de barema’s van de Lokale Besturen en in functie van reeds opgebouwde 
ervaring aangevuld met diverse extralegale voordelen.

• Aandacht voor werk-privébalans. 

• IVOO voorziet bovendien een gunstig verlofsaldo bestaande uit min. 31 verlofdagen + 11 ADV-dagen.

IVOO (www.ivoo.be) is een 
samenwerkingsverband tussen 
6 gemeenten en organiseert de 
selectieve inzameling van de 
diverse afvalfracties. Daarnaast 
exploiteert de organisatie de 
huisvuilverbrandingsinstallatie. Deze 
activiteiten worden gedragen door 
een dertigtal medewerkers. 
Ter versterking van dit team is men 
op zoek naar enthousiaste collega’s.
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Meer info via:
ascento.be/vacatures

Solliciteer
Stuur je CV met motivatiebrief 
én kopie van je diploma uiterlijk tegen 
18 februari naar Ascento: 

• roeselare@ascento.be
• Accent Business Park 

Kwadestraat 157/11
8800 Roeselare

Meer info over de inhoud van de functie:
Vicky Handsaeme, stafmedewerker 

• vicky.handsaeme@ivoo.be 
• 059/55 27 37


