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FUNCTIEBENAMING 
 

Directeur 
___________________________________________________________________ 

FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE 
 

 algemene directie van de intergemeentelijke activiteiten 
 
FUNCTIE-INHOUD 
 

 Je  geeft leiding aan ca. 30 medewerkers. 

 Je stuurt het managementteam aan. 

 Je neemt de nodige initiatieven ter optimalisering van het afvalbeheer en van de werking van de 
installaties. 

 Je neemt de nodige initiatieven om nieuwe opportuniteiten op te sporen en te implementeren. 

 Je weet op creatieve wijze problemen op te lossen. 

 Je adviseert de bestuursorganen. 

 Je overlegt met alle belanghebbenden, in het bijzonder met de schepencolleges van de vennoten. 

 Je onderhandelt met de grote klanten over de aanvoertarieven. 

 Je bent verantwoordelijk voor de naleving van de milieuwetgeving en organiseert de bedrijfsinterne 
milieuzorg; je oefent de functie van milieucoördinator uit of je bezorgt de nodige informatie aan de 
externe milieucoördinator. 

 Je volgt de afvalwetgeving op. 

 Je volgt de wetgeving op overheidsopdrachten op. 

 Je hebt aandacht voor veiligheid, milieu en kwaliteit. 

 Je organiseert de werkzaamheden conform de voorschriften op gebied van veiligheid, milieu en 
kwaliteit, en ziet toe op de naleving ervan. 

 
FUNCTIEPROFIEL 
 
Op het ogenblik van de indiensttreding moet worden voldaan aan al de volgende voorwaarden: 
 

1 Je beschikt over een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen of industriële 
wetenschappen met voldoende kennis van procestechniek en milieutechniek of je bent 
handelsingenieur en kan voldoende technische ervaring voorleggen zodat dit kan 
gelijkgesteld worden aan de vereiste van een masterdiploma in de 
ingenieurswetenschappen of industriële wetenschappen. 

2 Je beschikt over de nodige kennis van milieuwetgeving (in samenwerking met de (eventuele) 
externe milieucoördinator) of je bent bereid dit via de nodige vorming te behalen binnen het jaar 
na aanstelling. 

3 Je beschikt bij voorkeur over kennis van de wetgeving op overheidsopdrachten. 
4 Je bent een echte peoplemanager die leiding geeft met respect voor de medewerkers en dit in 

een stijl van coaching en samenwerking. 
5 Je hebt minimum 5 en bij voorkeur 10 jaar ervaring met leidinggeven op managementniveau. 
6 Je bent een sterke onderhandelaar en bruggenbouwer. 
7 Je bezit de nodige diplomatische vaardigheden en je hebt oog voor de verschillende 

stakeholders. 
8 Je beschikt over commerciële vaardigheden. 
9 Je beschikt over de nodige vergaderskills. 
10 Je beschikt bij voorkeur over ervaring in het exploiteren van een industriële eenheid. 
11 Je bent bereid om telefonisch beschikbaar te zijn bij ernstige dringende problemen in de 

installatie. 
12 Je bent perfect Nederlandstalig. Kennis van het Frans en Engels is noodzakelijk. 

 
 


