WERKEN BIJ IMOG
DAAR ZIT MUZIEK IN
JOBKRANT sept 2021

Maar je hoeft niet te kunnen zingen om in ons
team te passen.
Ontdek al onze vacatures op de volgende pagina’s,

➭

je vindt vast een job die op jouw lijf is geschreven.

Wie is IMOG?
Een job met toekomst
Wielsbeke

Duurzaamheid is hip!
En maar goed ook. Werken bij Imog betekent je steentje bijdragen aan
een duurzame maatschappij. Imog is al meer dan 50 jaar jouw lokale
afvaloverheid, actief in verschillende pijlers van de circulaire economie.

Kruisem

Waregem
Harelbeke
Kuurne

Harelbeke
Kortrijksesteenweg 264

Moen
Sint-Pietersbruglaan 1

Imog is een overheidsbedrijf, 100%
in handen van 11 gemeenten in
Zuid-West-Vlaanderen en Kruisem
met ruim 245.000 inwoners.
We zorgen voor preventie, inzameling en verwerking van huishoudelijk
afval, goed voor 1,5kg per persoon
per dag.

• PMD en papier overslagstation
• verbrandingsinstallatie met energierecuperatie (elektriciteit en
warmtenet)
• administratieve zetel
• CNG tankstation

•
•
•
•
•
•

Recyclageparken • Met een netwerk van 16 recyclageparken is
Imog nooit ver weg. Inwoners van
Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, Spiere-Helkijn, Waregem,
Wielsbeke en Zwevegem kunnen
bovendien op elkaars recyclagepark terecht.

Recycleren en composteren •

Duurzame energie • Restafval
wordt omgezet in elektriciteit en
warmte. Maar ook uit de stortplaats
wordt warmte gehaald. Daarnaast
rijdt onze eigen vloot milieuvriendelijk op CNG.

Deerlijk
Anzegem

Imog werkt aan dit duurzaam verhaal met als uitgangspunt: afval...
een bron van grondstof en energie. Wist je dat dit verhaal gevormd
wordt door bijna 200 medewerkers ?

Twee sites en
een uitgebreid netwerk voor
selectieve inzameling

Kortrijk
Zwevegem

Avelgem

Spiere-Helkijn

Actief op alle fronten
Preventie • Minder afval door informatie, opleiding en sensibilisering. Zwerfvuil en sluikstorten pakken we aan samen met gemeenten,
vrijwilligers en scholen.

Inzameling aan huis • Imog
komt bij jou aan huis voor de ophaling van restafval, PMD, papier
en karton, grofvuil, asbestcement
en tuinafvalbakken. Op markten
en pleinen staan 300 glasbollen en
evenveel textielcontainers.

Imog zamelt meer dan 50 afvalfracties in die elk hun weg vinden in de
circulaire economie. Alle tuinafval uit
de regio wordt in Moen omgezet tot
kwaliteitscompost.

logistieke hub
KGA clustering
sortering hout en grofvuil
composteringsinstallatie
stortplaats met waterzuivering
lagunering van onderwaterbodem

Afval... een bron van grondstof en energie.
Maar voor het zover is, vormen verschillende diensten een belangrijke schakel in het
grotere proces. Help jij mee je schouders
zetten onder de projecten voor accountancy, ICT, data en communicatie ?
#ikgavoor100%
tevredenklanten

Coördinator Accountancy

Medewerker communicatie

(master bedrijfseconomische richting)

(bachelor)

Het financieel meerjarenplan zit in je vingers, je duidt kritische procesindicatoren en volgt deze nauwgezet op. Zo breng je risico’s in kaart en plan
je passende scenario’s.
• Je kan proactief inspelen op vragen, behoeften, ontwikkelingen en
trends en herkent relevante signalen uit het werkveld.
• Je coördineert de boekhouding van A tot Z en optimaliseert de processen op proactieve wijze.

Heb je een vlotte pen en een flexibele
geest? Vind je vlotjes je weg in de sociale
media en heb je noties van grafisch ontwerp, film of fotografie? Dan pas je perfect in ons team!
• Je volgt projecten op voor diverse
doelgroepen : gemeenten, scholen,
particulieren, vrijwilligers, ...
• Je geeft invulling aan alle interne en
externe communicatie door actieve en
passieve sensibilisatie.

Medewerker
accountancy / aankoopcentrale
(bachelor)

50 verschillende afvalstromen, 16 recyclageparken en 2 bedrijfs-

Samen met jouw collega’s ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren en
opvolgen van de boekingen in het ERP-systeem, zodat iedere aankoop
correct verloopt. Je volgt budgetten op en signaleert tijdig mogelijke afwijkingen aan je verantwoordelijke.

e
Scan deze cod
lledige
en bekijk de vo
Imog-jobsite

Deskundige ICT (bachelor)
Is ICT jouw specialiteit? Waarom eens niet voor een intercommunale met
een heel eigen infrastructuur?
• Je beheert de informatica-en telecomsystemen en netwerken.
• Je werkt autonoom of projectondersteunend bij de ontwikkeling en implementatie van diverse (nieuwe) informaticaprojecten.
• Je waakt mee over de coherentie van het ICT-landschap, navigatie en
de gebruiksvriendelijkheid. Je vertaalt de functionele behoeften van de
eindgebruikers naar technische eisen en houd je hierbij rekening met de
mogelijke impact op de infrastructuur.

sites: dat levert een hoop data op. Vind jij blindelings je weg in
alle cijfers en maak je treffende analyses? Dan moet je hier zijn!

Medewerker data (bachelor)
• Je controleert, analyseert en verwerkt de interne registraties van de
afval-, energie- en grondstoffenstromen voor rapportering.
• Je maakt de nodige data hapklaar en bruikbaar voor statistieken of
managementinformatie.

Coördinator data (master)
• Je organiseert een vlotte datacaptatie van interne en externe data.
• Je organiseert de datacontrolling ten behoeve van de datakwaliteit.
• Je zet de gestructureerde data om tot managementinfo en je ontwikkelt en beheert een corporate performance model.

Het recyclagepark is naast de ophaling aan
huis een belangrijke schakel in de selectieve
inzameling van afvalstoffen. Als parkwachter ben je het directe aanspreekpunt voor
alle inwoners uit onze regio. Geen dag is
hier dezelfde.

Teamleider recyclageparken (bachelor)
Als teamleider recyclageparken sta je nauw in contact met de medewerkers op het recyclagepark, je bent het aanspreekpunt voor hun vragen. Je
houdt de recyclageparkwachters op de hoogte van alle recente ontwikkelingen in inzameling en coacht hen doorheen hun uitdagende job. Zelf durf
je ook de handen uit de mouwen te steken bij eventuele elektromechanische problemen.
• Je zorgt voor een optimale bezetting van de recyclageparken door de
planning van de medewerkers af te stemmen op de openingsuren.
• De staat in voor een optimale uitbating van de recyclageparken binnen
het gegeven kader.

247.163
inwoners
over 11 gemeenten

16

recyclageparken
over 11 gemeenten

Wie helpt bezoekers van het recyclagepark correct sorteren ? Wie zorgt voor orde en netheid op het
recyclagepark ? Juist, de parkwachter. Maar recyclageparkwachter zijn is veel meer dan mensen begeleiden op jouw site.

Recyclageparkwachter (diploma sec. ond.)
• Je volgt de administratie van de recyclageparken op en draagt de
verantwoordelijkheid voor de kassa.
• Je staat in voor het dagelijks onderhoud en garandeert er de veiligheid.
• Je houdt toezicht op de verkeersstromen en doet nodige correcties.
• Je bent het aanspreekpunt voor de hulprecyclageparkwachters.

Hulprecyclageparkwachter
(geen diplomavereisten)
• Je staat in voor het dagelijks onderhoud en garandeert er de veiligheid.
• Je sorteert KGA (Klein Gevaarlijk Afval).
• Je houdt toezicht op de verkeersstromen en doet nodige correcties.

#ikhelpmensenbijhetsorteren

Een verbrandingsinstallatie met energierecuperatie is een onmisbare schakel in
de circulaire economie. Een installatie die
24/7 actief is, heeft een waaier aan functies
nodig in het hele verbrandingsproces, de
elektriciteitsproductie, het warmtenet, de
rookgaszuivering en alle processen die hiermee verband houden.

30.997 MWh
68.521
ton
elektriciteit geproduceerd
restafval verbrand
5.015 MWh

geleverd aan warmtenet

“Intern word ik wel eens de ‘stoker’ genoemd, maar de officiële

#techniekismijnding

titel is Process Control Engineer. Ik controleer dus het afvalverbrandingsproces en stuur technisch bij waar nodig. Ook ontferm ik
mij over de installaties die instaan voor de zuivering van de rookgassen en het opwekken van elektriciteit en verwarming.”

Process Control Engineer (master)
#ikhoudevlamerin

Je hebt een masterdiploma in een technische richting en draagt de
verantwoordelijkheid over de werking van de installatie om de productieen milieunormen te halen. Vanuit de controlezaal worden de processen
opgevolgd en bijgestuurd, maar ook ter plaatse in de installatie zijn knappe koppen nodig...
• voor opvolging van diverse meetwaarden,
• voor de opvolging van de natte rookgaswassing en fysicochemische
afvalwaterzuivering,
• voor de uitvoering van analyses, interpretetatie van de meetresultaten
en bijsturing van de parameters,
• voor aanpassingen van tekeningen en PID’s op Autocad,
• voor de rapportering naar collega’s via dagelijkse briefings.

Process Control Operator (bachelor)
Heb je een bachelor diploma in een technische richting en ben je gefascineerd door elektriciteit en thermodynamica ? Solliciteer dan voor PCO (Process Control Operator). In samenwerking met de PCE sta je mee
aan het roer van de hoogtechnologische verbrandingsinstallatie.

Process Control Technician

(diploma TSO of HBO5 in een technische richting)
Ook met een diploma secundair onderwijs in een technische richting kan je in de controlezaal terecht.
Als Process Control Technician sta je onder supervisie van de PCE in voor de dagelijks aansturing van de
installatie. Een goede basiskennis van elektriciteit en mechanica zijn daarbij een must.

aan de
Zin in een job
de
knoppen van
a
nst llatie ?
verbrandingsi
r
Bekijk dan zeke
dit filmpje !

Werken in een verbrandingsinstallatie is elke dag anders. Alle technieken zijn hier aanwezig : elektriciteit, electronica, mechanica,
stoom, chemie...
Klinkt interessant ? Dan pas je perfect in ons team van technisch
geschoolde collega’s. Bovendien ben je betrokken bij een hoogtechnologische installatie die constant bijgestuurd wordt volgens de best beschikbare technieken.

Elektromechanicus
(diploma TSO of HBO5 in een technische richting)
• Elektrisch onderhoud, depannages van containerpersen, nazicht verlichting, onderhoud pompen,…
• Je kan storingen oplossen op de recyclageparken (zoals slagbomen,
detectieogen, meldzuilen,…)
• Trekken van kabels, onderhoud HS en LS cabine.

Elektrotechnicus
(diploma TSO of HBO5 in een technische richting)
• Elektrisch onderhoud van de verschillende installaties (verbrandingsproces, elektriciteitsproductie, rookgaszuivering, warmtenet, camerabewaking, weeginfrastructuur, …) soms met heftruck of hoogtewerker
• Je helpt mee bij het algemeen onderhoud van de site.
• Kableren van kasten, onderhoud HS en LS cabine en elektrische testen
van nieuwe installaties.

Onderhoudstechnicus
(diploma TSO of HBO5 in een technische richting)
In Moen ligt de nadruk op elektromechanische, elektrische en/of hydraulische circuits, en automechanica/-elektriciteit.
In Harelbeke ben je meer betrokken bij het onderhoud van de verbrandingsinstallatie en lasconstructiewerken.

Losse arbeider (geen diplomavereisten)
We mogen dan wel afval inzamelen, onze sites liggen er altijd netjes bij.
Kleine herstellingen uitvoeren, een job met veel buitenwerk? Dan is dit iets
voor jou.
In Moen sta je in voor de overslag van afvalstromen, als belader bij het ophalen van de tuinafvalbakken of voor het algemeen onderhoud van de site.
In Harelbeke sta je de technici bij in alle afdelingen van de verbrandingsinstallatie en sta je in voor het algemeen onderhoud van de sites.

Hoe solliciteren?
Ga naar jobs.imog.be
of scan deze QR code ➔
Op onze vacaturepagina kan je alle vacatures nog eens uitgebreid
nalezen met de nodige functieomschrijving en vereiste competenties.
Vul het online sollicitatieformulier in. Hier kan je meteen ook
jouw CV en motivatiebrief meesturen.

➔

solliciteren kan tot 31 oktober

10 redenen
om bij Imog
te werken
1.
2.
3.
4.

Je kan in eigen streek aan de slag volgens een regime dat bij jou past.
Je werkt mee aan een duurzame wereld.
Je komt terecht in een hoogtechnologische wereld die heel snel evolueert.
Je krijgt een interessante verlofregeling met min. 26 vakantiedagen + 4 extra
feestdagen.

5. Je krijgt de kans om regelmatig bij te scholen.
6. Volledige 13e maand
7. Maaltijdcheques € 7,25 per gewerkte dag
8. Hospitalisatieverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen
9. Groepsverzekering (3%)
10. Fietsvergoeding € 0,24 per kilometer

Klantgerichtheid

Integriteit

Loyaliteit

Onze klant staat centraal, we
zoeken elke dag kansen om de
behoeften en verwachtingen
van klanten te vertalen naar een
succesvolle dienstverlening.

We oefenen onze job uit op een
zorgvuldige manier en handelen
steeds op een verantwoorde
wijze.

Wij handelen steeds naar de
belangen van IMOG en zijn een
trotse medewerker.

“Vlaanderen aan de
top van de circulaire
economie”
Piet Coopman
Diensthoofd en
coördinator Interafval
Circulaire economie en Waste-to-Energy is een hoogtechologische
sector met installaties volgens de Best beschikbare Technieken. Alles
start uit handen van de inwoner, dus is een draagvlak tot deelname
essentieel voor de kwaliteit van de eindproducten, namelijk grondstof
en energie.
Deze synergie tussen mens en techniek is de sleutel van het succesverhaal, dat Vlaanderen aan de top in de wereld plaatst als het over
sorteren en recycleren gaat.

“Overheidsorganisatie
van het jaar word je
niet zomaar”

Johan Bonnier
Algemeen directeur Imog
Betrokkenheid

Respect

Veiligheid

Wij denken en handelen met
zicht op de toekomst en voelen
ons betrokken bij elke taak.
High five!

Wij respecteren eenieder binnen onze organisatie. Respect
op de werkvloer zorgt voor een
beter gevoel van welzijn

Veilig werken dragen wij hoog
in het vaandel. Onze dienst preventie focust op bescherming
en veiligheid op de werkplek.
Het lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van de collega’s is
een topprioriteit.
Wist je dat Imog de trotse bezitter is van de certificaten ISO
9001 (kwaliteitsmanagement)
en ISO 14001 (milieumanagement)

HR-beleid op maat
Het Imog team groeit snel, we bouwden door de jaren heen een HR
beleid op maat van een grote diversiteit aan functies. Als Imog collega
krijg je de kans om je snel te integreren : een onthaalbrochure en een
onthaaldag sturen je in goede banen. Via interne communicatiekanalen en bijscholingen blijf je op de
hoogte van alle recente ontwikkelingen. Maar ook informele sociale
activiteiten krijgen een plaats in
onze agenda.

Mattias

Matthieu

De JOB-krant is een speciale editie van de IMOG-afvalkrant.
Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke • Tel 0800/99 827 • www.imog.be • info@imog.be
Verantwoordelijke uitgever : Johan Bonnier • Eindredactie : Koen Delie

Iedereen van ons heeft zo’n anderhalve kg afval per dag. Eind jaren
‘60 zorgde de afvalberg voor een belangrijke uitdaging rond hygiëne
en gezondheid. Nu, ruim 50 jaar later, is afval geen probleem meer
maar een bron van grondstof en energie. Huishoudelijk afvalbeheer
neemt haar plaats op in de circulaire economie en draagt bij tot een
duurzame leefomgeving.
De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zorgen voor deze
goede resultaten. De lokale aanpak dicht bij de inwoner en op maat
van de gemeente brengt een goed draagvlak bij de verschillende
doelgroepen met zich mee. Onze inwoners en medewerkers, besturen, gemeenten en bedrijven zijn onze stakeholders. Imog werd enige
tijd terug dan ook bekroond als Overheidsorganisatie van het jaar.
Imog heeft in de loop der jaren een brede waaier aan installaties uitgebouwd op 2 sites en zorgt voor een netwerk van selectieve inzameling, met een uitgebreide inzameling aan huis, 300 glasbollen en
16 recyclageparken.

