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IOK Afvalbeheer en IOK zijn dynamische en sterk groeiende organisaties die tot doel hebben het 
afvalbeleid blijvend te actualiseren binnen een globaal kader van een duurzaam milieubeleid en mee vorm 
geven aan een toekomstgericht regionaal-economisch beleid. IOK Afvalbeheer en IOK wensen een 
gemotiveerde medewerker aan te werven onder contractueel statuut voor onbepaalde duur (m/v) in 
voltijdse functie van: 

 

Diensthoofd afvalverwerking / Exploitatie 

 

IOK Afvalbeheer exploiteert enerzijds de Mechanisch Biologische Scheidingsinstallatie (MBS) voor 
restafval te Geel en anderzijds een 
voorvergister/composteerinstallatie voor organische 
afvalstromen (GFT, groenafval, snoeihout, bermmaaisel) te 
Beerse/Merkplas. Op jaarbasis verwerken deze installaties 
samen ca. 200.000 ton. Daarnaast beschikken IOK 
Afvalbeheer en IOK over diverse (bedrijfs)gebouwen en sites 
binnen het werkingsgebied, zowel voor eigen exploitatie als 
voor verhuring in het kader van een regionaal-economisch 
beleid, die een duurzaam beheer vergen.  

Je opdracht 

– Je bent in hoofdorde samen met de leidinggevenden op 
de diverse installaties verantwoordelijk voor de exploitatie 
van de sector afvalverwerking. Het gaat in totaal over een 
ca.40 werknemers. 

– Je realiseert de operationele en strategische doelstellingen van de sector afvalverwerking. 

– Tevens neem je de leiding in diverse technische veranderingsprocessen in de gehele organisatie. 

– Je bent de draaischijf voor opvolging en verbetering. 

– We verwachten een actieve bijdrage in het realiseren van nieuwe activiteiten (het mogelijks ontwikkelen 
van een regionale biomassahub, …). 

– Ook de interne technische dienst, verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en 
het patrimonium van IOK Afvalbeheer en IOK valt onder jouw verantwoordelijkheid. 

– Je beoordeelt mee de acquisitie van nieuwe bedrijfsgebouwen. 

– Je bent op termijn mede verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van de organisatie op diverse 
fora/overlegmomenten. 

Je profiel 

– Je hebt ervaring in een leidinggevende functie (minimum 5 à 10 jaar). 

– Je beschikt over een masterdiploma bij voorkeur in een technische studierichting. Gezien de functie-
inhoud beogen we een diploma burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, handelsingenieur, bio-
ingenieur of master in een afstudeerrichting milieutechnologie. 

– Je hebt ervaring in en kennis van de milieusector of een technische industriële sector, waardoor je een 
aantoonbare expertise in bepaalde domeinen (afhankelijk van je studies en/of ervaring) kan voorleggen. 

– Je bent een inspirerende leidinggevende en teamspeler. Je wil je groep op een hogere niveau brengen 
door maximale betrokkenheid en het creëren van een aangename werkomgeving. 

Waar in de organisatie? 

Als diensthoofd verantwoordelijk voor een team van ca 50 personen rapporteer je rechtstreeks aan de 
directie. Je maakt deel uit van de staf (directie en diensthoofden) van IOK/IOK Afvalbeheer. 

Algemene aanwervingsvoorwaarden 

– Je slaagt in de selectieproeven (schriftelijk examen op 26/11, mondeling examen op 9/12, assessment 
op 11/12 of 13/12). 

– Je beschikt over een attest van goed gedrag en zeden. 

– Je geniet de burgerlijke en politieke rechten. 
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Tewerkstellingsplaats 

Je wordt tewerkgesteld in het hoofdkantoor, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel.  

 

Wij bieden je 

– Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur onder contractueel statuut. 

– Goede loonvoorwaarden inclusief bedrijfswagen, maaltijdcheques, uitgebreid verzekeringspakket en 
andere financiële en sociale voordelen. 

– In een diensthoofd expert-profiel (10 jaar ervaring in relevante sector): weddeschaal A5a (5.312,73 euro 
op basis van 12 jaar bewezen anciënniteit) – A8a – A9a. 

– In een diensthoofd junior-profiel: weddeschaal A3 (4.693,98euro op basis van 12 jaar bewezen 
anciënniteit) – A4b (4.928,67 euro op basis van 12 jaar bewezen anciënniteit) – A6b.  

– Interessante arbeidsvoorwaarden en extra verlof– en feestdagen. 

– Een multidisciplinair team met gedreven en enthousiaste collega’s. 

– Een afwisselende en zelfstandige job binnen een stabiele en groeiende organisatie. 

 

Word jij onze nieuwe medewerker? 

Surf naar www.iok.be of mail naar job@iok.be of stuur je motivatiebrief met je cv naar  IOK Afvalbeheer, 
t.a.v. Dhr. Johan Leysen, Voorzitter IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel ten laatste op 18 
november 2019. Voor inlichtingen betreffende de vacature neem contact op met de directeur IOK 
Afvalbeheer Paul Macken – tel. 014 56 27 73 of met het diensthoofd Personeel Raf Franken – tel. 014 56 
27 42. 

 

http://www.iok.be/
mailto:job@iok.be

