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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. 

 

Meer info over de inhoud van de functie: 

Vicky Handsaeme, Stafmedewerker 

Vicky.handsaeme@ivoo.be 

OPERATOR ELEKTRICIEN (M/V) 

Jouw functie: 

• Je staat overwegend in voor het elektrotechnisch onderhoud van de 

huisvuilverbrandingsinstallatie, dit in dagdienst.  Afhankelijk van je kennis voer 

je diverse onderhoudswerken uit en los je problemen van elektrische aard op. 

• Daarnaast wordt je ingeschakeld in de ploegendienst voor bediening van de 

verbrandingsinstallatie. 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 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 team. 
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OPERATOR MECANICIEN (M/V) 

Jouw functie: 

• Je staat overwegend in voor het mechanisch onderhoud van de 

huisvuilverbrandingsinstallatie, dit in dagdienst.  Afhankelijk van je kennis voer 

je diverse onderhoudswerken uit en los je problemen van mechanische aard 

op. 

• Daarnaast wordt je ingeschakeld in de ploegendienst voor bediening van de 

verbrandingsinstallatie. 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 mechanica. Ook 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 team. 

 

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. Aandacht voor veiligheid, milieu en kwaliteit zijn prioritair 

• 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. 
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