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Vakantiejob
Heb je een studerende zoon, dochter of dicht familielid, ouder dan 17 jaar, en die nog op zoek is naar
een vakantiejob? Dit zowel tijdens de zomervakantie als in de loop van het jaar? Misschien is een taak
binnen Imog wel een mogelijkheid! Wil je zoon of dochter in aanmerking komen voor de selectie van
de jobstudenten, dan stuurt hij/zij best zijn kandidatuur door naar de personeelsdienst van Imog voor
15 april. Dit kan via mailadres personeel@imog.be met als onderwerp jobstudent zomer 2018.
In de kandidatuur vermeld je naast de identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoon, e-mail,
geboorteplaats en -datum) ook de huidige studies, de beschikbare periode in juli of augustus, het vervoersmiddel(en) van en naar Imog en de eventuele voorkeur van taken en arbeidsplaats. Je vindt een
inschrijvingsformulier op onze website. www.imog.be/over-imog/vacatures

Kom onze ‘recyclagepark academy’ vervoegen
Heb je een hart voor het milieu? Kom je graag onder de mensen? Word je graag ingezet wanneer
het jou past? Lijkt een job op het recyclagepark iets voor jou? Ben je op zoek naar een job tijdens het
weekend en de vakantieperiodes? Ben je student of gepensioneerde? Kan je alle vragen met JA beantwoorden? Dan ben JIJ de persoon die we zoeken! Imog wil haar parkwachtersteam uitbreiden met een
poule van werkkrachten die tijdelijk tewerkgesteld kunnen worden op de recyclageparken van Imog
en dat overwegend tijdens weekends, vakantieperiodes en brugdagen.
Na een korte opleiding word je, wanneer het jou past, ingezet als ondersteuning bij onze recyclageparkwachters. Bij ziekte, verlof of tijdens piekmomenten op de parken zal je opgebeld worden. Jij beslist zelf of je al dan niet ingaat op de vraag en kiest het park en het moment van jouw keuze.Neem
contact op met Imog via personeel@imog.be. De sollicitaties dienen ons te bereiken tegen 15/04/2018

Warmtenet officieel geopend
Vanuit Imog is op 1 maart voor het
eerste warmte ondergronds gepompt
richting een resem woningen in Kuurne. In aanwezigheid van minister van
Energie Bart Tommelein (Open VLD)
werd zo het warmtenet officieel in werking gezet. Via een netwerk van vijftien
kilometer buizen kan in de volgend
jaren energie gebracht worden naar
zevenhonderd woningen, een tiental
appartementsgebouwen en meerdere
stadsgebouwen langs het traject. Hiervoor werd een onderboring van de Leie gerealiseerd over een
traject van honderdvijftig meter en vijftien meter diepte.
Het warmtenet kan jaarlijks bijna 10.000 ton CO2 besparen.
Sinds 1 maart worden de eerste negen woningen en een appartementsblok verwarmd. Tegen eind dit
jaar komen er nog enkele tientallen woningen bij. De rest volgt later. De warmte komt van het restafval dat bij Imog wordt verbrand. We verbranden jaarlijks 65 miljoen kilo restafval, hierbij komt heel
wat warmte vrij die niet onbenut wordt gelaten. Sinds begin 2014 heeft Imog al een warmtenet met
buurbedrijf Nerva en wordt de warmte ook intern gebruikt.
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Imog 3° finalist bij Green Truck Awards
Op 1 maart mocht Imog op de Transport and Logistics awards in de Nekkerhal
in Mechelen als derde laureaat op vijf genomineerden aantreden. Genomineerd
raken tussen professionele en grote transportbedrijven is niet niks. Tussen 1500
aanwezigen mocht Imog op het podium voor de derde plaats. De winnaar was
Remitrans uit Ninove. Een welgemeende proficiat is dan ook meer dan op zijn
plaats voor het professionele Imog-team die dagdagelijks een uitgebouwde afvallogistiek of “reverse logistics” met een grote klantentevredenheid en op een
duurzame manier invult.

Uitnodiging gezamenlijke infovergadering 19 april 2018
De intercommunales Imog, Leiedal en Psilon roepen in de loop van de maanden mei en juni hun algemene vergadering bijeen voor de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2017. De luchthaven Kortrijk-Wevelgem (WIV) gaat over van een intergemeentelijke samenwerkingsvorm naar een
nv en brengt ons hierover voor de laatste keer verslag uit.
Samen met hulpverleningszone Fluvia willen wij u, gemeente- of provincieraadslid, gevat informeren
over de agendapunten van deze algemene vergaderingen en de werking. Daartoe organiseren we
vooraf een gezamenlijke informatievergadering: één avond, vijf sterke verhalen!
We nodigen u graag uit op deze informatievergadering op donderdag 19 april 2018 vanaf 18u30 in de
kantoren van Leiedal, President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk met volgend programma:
18u30
19u00
19u20
19u40
20u00
20u20
20u40

Onthaal
Leiedal, Filip Vanhaverbeke
Imog, Johan Bonnier
Fluvia, Frank Maertens
WIV, Stefaan Van Eeckhoutte
Psilon, Jan Sabbe
Receptie

De voorbereidende documenten ontvangt u afzonderlijk van elke intercommunale. Van harte welkom!
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