
Oost-Vlaams Milieubeheer (OVMB) staat voor milieuvriendelijke behandeling,
stockage en berging van afvalstoffen. OVMB, verwerkt industriële afvalstoffen met
een uitgesproken zorg voor kwaliteit, milieu, veiligheid en duurzaamheid. OVMB maakt
deel uit van de Groep EIFFAGE, een sterke en gediversifieerde groep met meer dan
2.000 medewerkers in de Benelux.

Momenteel zijn we bij OVMB op zoek naar een:

Verantwoordelijke exploitatie / Werfleider DEPONIE

Functiebeschrijving:

Een greep uit je verantwoordelijkheden:
 Je zorgt voor de praktische opvolging van de activiteiten en staat in voor de coör-

dinatie en controle van de werken uitgevoerd door eigen werknemers en onder-
aannemers.

 Je staat in voor de dagelijkse technische en administratieve leiding van de verschil-
lende activiteiten.

 Je implementeert en waakt over de toepassing van het algemeen beleid inzake
veiligheid, kwaliteit en milieu.

Profiel:

 Je genoot een bouwkundige opleiding.
 Je hebt zin voor organisatie, werkt nauwkeuring.
 Je hebt minstens een eerste ervaring als leidinggevende en bent een echte

teamplayer.
 Je hebt een uitstekende kennis van de Nederlandse taal en goede noties van Frans

en Engels.
 Je kan vlot overweg met de meeste courante PC-toepassingen.

Wij bieden:

 Een stabiele, milieubewuste onderneming die investeert in innovatie en efficiëntie.
 Begeleiding door ervaren collega’s op de werkvloer.
 Een aantrekkelijk loon aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdche-

ques, ecocheques, GSM, bedrijfswagen, groepsverzekering, hospitalisatieverzeke-
ring, e.a.

Contact:

OVMB NV – t.a.v. Conny Verleye – J. Kennedylaan 50 te 9042 Gent
Mail: conny.verleye@eiffage.com
Telefoon: 09/326.89.05



CONTRACTVOORWAARDEN

Voorwaarden opstart
 Bediendencontract PC 200
 Maandloon afhankelijk van de opleiding & ervaring,

graag loonverwachtingen navragen & doorgeven
 Maaltijdcheque van 8,00 € zichtwaarde : 6,91 € WG + 1,09 € WN
 Ecocheques
 GSM
 Verplaatsingsvergoeding volgens barema

Voorwaarden na positieve proefperiode van 6 maand
 Bedrijfswagen i.p.v. verplaatsingsvergoeding
 Hospitalisatieverzekering
 Groepsverzekering

Wisselend uurrooster : 38 uur/week
Week 1 :
 maandag t.e.m. donderdag 7.00-12.00 & 12.45-15.30
 vrijdag 7.00-12.00 & 12.45-14.45
Week 2 :
 maandag tem donderdag 8.15-12.00 & 12.45-16.45
 vrijdag 8.15-12.00 & 12.45-16.00


