steward
bedrijfsomschrijving:
IVAGO staat in voor het afval- en materialenbeheer in Gent en Destelbergen, exploiteert zes
recyclageparken en telt ruim vierduizend bedrijfsklanten. Onze afvalenergiecentrale
produceert elektriciteit en warmte. Voor de stad Gent houden we de straten en pleinen
proper. IVAGO biedt een stabiele werkomgeving voor bijna 400 medewerkers in Gent.
je functie
Omschrijf je jezelf als diplomatisch, ben je sociaal vaardig, positief ingesteld en beschik je
over een flinke dosis inlevingsvermogen en een goede werkattitude? Heb je al deskundige
ervaring met conflicthantering en ben je bereid om je professioneel bij te scholen, dan
nodigen we je graag uit om deel te nemen aan de selecties.
Je detecteert en behandelt hands on spanningsvelden tussen personeelsleden. Je zorgt voor
een respectvolle omgang. Je zoekt hiervoor naar concrete oplossingen. Je ziet toe op het
veilig en gezond werken. Je werkt nauw samen met en rapporteert aan de
personeelsmanager.
De volledige functieomschrijving vind je op www.ivago.be/vacatures
je profiel
Je hebt minstens een diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig conform de richtlijnen
van de Vlaamse Gemeenschap voor lokale besturen. Je hebt 5 jaar relevante ervaring in
concrete conflicthantering (bijvoorbeeld maatschappelijk werk, als ploegbaas,
orthopedagogisch werk of straathoekwerker …) Je beschikt over een rijbewijs. Je bent bereid
occasioneel in het weekend te werken.

Ons aanbod:







Een brutojaarloon van minimum 38.933,79 euro bij vijf jaar relevante ervaring. Dit
wordt verhoogd in functie van relevante ervaring.
Je werkt in een 5-dagenstelsel met glijtijdsysteem met occasioneel weekendwerk.
een pakket extralegale voordelen (maaltijdcheques, tussenkomst woon-werkverkeer,
jaarlijkse evaluatiepremie, groeps- en hospitalisatieverzekering).
Je geniet van een ruime vakantieregeling en aansluiting bij een gemeenschappelijke
sociale dienst met voordelen voor het hele gezin (PlusPas, voordelige vakanties,
hulpverlening).
We investeren in interne en externe opleidingen.
Door onze gunstige ligging aan de E17, E40 en R4 is IVAGO gemakkelijk bereikbaar.

interesse?
Solliciteer online of mail je sollicitatiebrief, curriculum vitae en kopie van je diploma en
rijbewijs B naar werkenbijIVAGO@ivago.be voor zondag 25 november 2018. Voeg alle
documenten toe, alleen zo is je sollicitatie volledig.

