IOK Afvalbeheer is een dynamische en sterk groeiende organisatie. Meer dan 400 medewerkers zijn iedere dag
in de weer om de missie ‘Meer uit Minder afval’ in de praktijk te brengen. Voor de recyclageparken in de ganse
regio Kempen is IOK Afvalbeheer op zoek naar (m/v/x):

RECYCLAGEPARKWACHTERS
Regio Noord: Baarle – Hertog - Hoogstraten - Lille
Regio Zuid: Geel - Herentals - Herenthout - Meerhout
Je functie
–
–
–
–
–
–

Je hoofdtaak bestaat uit het klantvriendelijk ontvangen van de bezoeker.
Je waakt over de zuiverheid van de ingezamelde afvalfracties.
Je maakt de bezoeker wegwijs op het recyclagepark en geeft aanwijzingen over het deponeren van de
aangebrachte afvalfracties.
Je bedient de computer voor de registratie en het afrekenen van de afvalstromen.
Je staat in voor de orde en netheid op het recyclagepark.
Je staat in voor de administratie van de aangeleverde en afgevoerde afvalfracties.

Je profiel
–
–
–
–
–
–
–

Je bent klantvriendelijk ingesteld en je bent sterk in communicatie en verbale argumentatie.
Je beheerst perfect de Nederlandse taal.
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, veiligheid, netheid en initiatief.
Ervaring met kasregister is een pluspunt.
Je bent sterk rekenvaardig en hebt ervaring met basis PC-toepassingen (mail, Word, Excel).
Je bent bereid wekelijks op zaterdag te werken, ook een wekelijkse avondopening is mogelijk.
Je bent bereid je binnen het werkingsgebied van IOK Afvalbeheer te verplaatsen.

Wij bieden je
–
–

–
–
–

een contract van bepaalde duur van 1 jaar en na positieve evaluatie een contract van onbepaalde duur;
goede loonvoorwaarden (wettelijke baremaschalen D1 – D3) inclusief maaltijdcheques van 8 euro,
ecocheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, eindejaarstoelage en andere financiële en
sociale voordelen;
een interessante work-lifebalans waarbij je kan genieten van minimum 32 vrij te kiezen verlofdagen bovenop
de 10 wettelijke feestdagen;
een dynamische werkomgeving met constante bijscholing;
een vaste standplaats van waaruit je, indien nodig, zal ingeschakeld worden om vervangingen te doen op
andere parken om je collega’s bij te staan.

Word jij onze nieuwe collega?
Solliciteer via het webformulier dat je vindt op www.iok.be/vacatures of mail je motivatiebrief en cv naar
job@iok.be, voor 19 april 2021.

Selectieprocedure
We doen een preselectie op basis van CV en motivatiebrief. Slaag je erin ons daarin te overtuigen van je
enthousiasme en competenties, dan nodigen we je uit voor het schriftelijk examen op 29 april (voor – of
namiddag), een jurygesprek op 17 mei (voormiddag) of 21 mei (namiddag) en een mini-assessment.

Meer weten over deze boeiende job?
Neem dan contact op met Gert Van Dijck (coördinator), tel. 014 57 42 76. Voor praktische vragen over de
selectieprocedure kan je contact opnemen met onze personeelsdienst, tel. 014 56 27 42.

