RAAD VAN BESTUUR
24 maart 2021
Besluitenlijst
1. Ontwerpnotulen raad van bestuur d.d. 03.03.2021
De notulen d.d. 03.03.2021 worden goedgekeurd.
2. Algemeen - Sociale dialoog
De raad van bestuur neemt akte van het sociaal klimaat op de werkvloer van IVAGO en van wat leeft
bij de werknemers en op vlak van personeelszaken in het algemeen.
3. Algemeen - Activiteitenverslag 2020
De raad van bestuur keurt de ontwerptekst van het activiteitenverslag 2020 goed.
4. Algemeen - Saturatieovereenkomst AEC Aanpassing Indexmechanisme
De raad van bestuur keurt de op het vlak van het indexmechanisme gewijzigde overeenkomst
betreffende de saturatie van de AEC goed.
5. Algemeen - Wijziging Personeelsreglementering AR Bijlage 3 Uurregeling
De raad van bestuur keurt goed dat de afwijking op het glijsysteem, concreet het regime van maandag
tot zaterdag waarbij er geen bloktijden zijn maar enkel glijtijden van 06u tot 18u, wordt uitgebreid,
zodat het vanaf 5 april 2021 van toepassing is op volgende personeelsleden: de personeelsleden met
een functionele loopbaan in niveau A, de personeelsleden met een functionele loopbaan B4, voor de
functie van trainingscoördinator en voor de functie van steward.
6. Personeel Algemene diensten – Openverklaring beleidsmedewerker voorzitter
De raad van bestuur beslist de plaats voor de functie van beleidsmedewerker voorzitter open te
verklaren en geeft de personeelsdienst de opdracht deze functie in te vullen.
De raad van bestuur keurt goed dat de functie van beleidsmedewerker voorzitter kan worden ingevuld
in toepassing van artikel 5 van het algemeen reglement voor contractueel personeel.
De raad van bestuur neemt akte van de functiebeschrijving.
7. t.e.m. 8. Personeel - individuele personeelszaken
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet
openbaarheid van bestuur)
9. Personeel AEC - Openverklaring technicus in opleiding
De raad van bestuur beslist de plaats van technicus in opleiding open te verklaren met het oog op het
aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met aanwerving en
bevordering als selectiewijze. De raad van bestuur beslist om reserve voor deze functie aan te leggen
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met een duurtijd van 2 jaren. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en toekomstige invulling
van de plaats van technicus in opleiding (of latere gewijzigde functiebenaming) op basis van de
resultaten van de vergelijkende geschiktheidsproeven.
De selectie wordt gevoerd voor contractuele (bepaalde of onbepaalde duur, of voor een bepaald
project) aanstelling. De aanstelling zal gebeuren op voltijdse basis. Personeelsleden die statutair zijn
en bevorderen naar de functie van technicus in opleiding behouden hun huidig statuut (statutair). De
eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze. Binnen de duurtijd van de (eventueel verlengde)
reserve van deze selectie kan aan een geslaagde kandidaat verschillende opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten aangeboden worden.
De raad van bestuur bevestigt de opdracht aan de personeelsdienst om het examenprogramma vast
te stellen en de deskundigen voor de examencommissie nominatief te bepalen en de
examenverrichtingen te organiseren. De personeelsdienst kan na overleg met het management ook
beslissen om een externe organisatie geheel of gedeeltelijk de werving en/of selectie te laten voeren.
De raad van bestuur beslist dat alle voor de functie relevante ervaring uit de private sector zal worden
gehonoreerd bij de bepaling van de geldelijke anciënniteit en dit mits tijdige voorlegging van
bewijsstukken.
10. Personeel - individuele personeelszaken
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet
openbaarheid van bestuur)
11. Personeel Juridische dienst - Openverklaring hoofdadministratief medewerker juridische
dienst
De raad van bestuur beslist de plaats van hoofdadministratief medewerker juridische dienst open te
verklaren met het oog op het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende
geschiktheidsproeven met aanwerving en bevordering als selectiewijze. De raad van bestuur beslist
om reserve voor deze functie aan te leggen met een duurtijd van 2 jaren. Uit deze reserve kan worden
geput voor huidige en toekomstige invulling van de plaats van hoofdadministratief medewerker
juridische dienst (of latere gewijzigde functiebenaming) op basis van de resultaten van de
vergelijkende geschiktheidsproeven.
De selectie wordt gevoerd voor contractuele (bepaalde of onbepaalde duur, of voor een bepaald
project) aanstelling. De aanstelling zal gebeuren op voltijdse basis. Personeelsleden die statutair zijn
en bevorderen naar de functie van hoofdadministratief medewerker juridische dienst behouden hun
huidig statuut (statutair). De eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze. Binnen de duurtijd van de
(eventueel verlengde) reserve van deze selectie kan aan een geslaagde kandidaat verschillende
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten aangeboden worden.
De raad van bestuur bevestigt de opdracht aan de personeelsdienst om het examenprogramma vast
te stellen en de deskundigen voor de examencommissie nominatief te bepalen en de
examenverrichtingen te organiseren. De personeelsdienst kan na overleg met het management ook
beslissen om een externe organisatie geheel of gedeeltelijk de werving en/of selectie te laten voeren.
De raad van bestuur beslist dat alle voor de functie relevante ervaring uit de private sector zal worden
gehonoreerd bij de bepaling van de geldelijke anciënniteit en dit mits tijdige voorlegging van
bewijsstukken.
12. Personeel Klantenrelaties en communicatie - Openverklaring afvalsteward
De raad van bestuur beslist de plaats van afvalsteward open te verklaren met het oog op het
aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met aanwerving en
bevordering als selectiewijze. De raad van bestuur beslist om reserve voor deze functie aan te leggen
met een duurtijd van 2 jaren. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en toekomstige invulling
van de plaats van afvalsteward (of latere gewijzigde functiebenaming) op basis van de resultaten van
de vergelijkende geschiktheidsproeven.

Beknopte Beslissingen RvB 2021 03 24

2

De selectie wordt gevoerd voor contractuele (bepaalde of onbepaalde duur, of voor een bepaald
project) aanstelling. De aanstelling zal gebeuren op voltijdse basis. Personeelsleden die statutair zijn
en bevorderen naar de functie van afvalsteward behouden hun huidig statuut (statutair). De eerste
aanstelling is voorzien op voltijdse wijze. Binnen de duurtijd van de (eventueel verlengde) reserve van
deze selectie kan aan een geslaagde kandidaat verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten
aangeboden worden.
De raad van bestuur bevestigt de opdracht aan de personeelsdienst om het examenprogramma vast
te stellen en de deskundigen voor de examencommissie nominatief te bepalen en de
examenverrichtingen te organiseren. De personeelsdienst kan na overleg met het management ook
beslissen om een externe organisatie geheel of gedeeltelijk de werving en/of selectie te laten voeren.
De raad van bestuur beslist dat alle voor de functie relevante ervaring uit de private sector zal worden
gehonoreerd bij de bepaling van de geldelijke anciënniteit en dit mits tijdige voorlegging van
bewijsstukken.
13. Personeel Klantenrelaties en communicatie - Openverklaring commercieel diensthoofd
bedrijfsafval
De raad van bestuur beslist de plaats van commercieel diensthoofd bedrijfsafval open te verklaren met
het oog op het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met
aanwerving en bevordering als selectiewijze. De raad van bestuur beslist om reserve voor deze
functie aan te leggen met een duurtijd van 2 jaren. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en
toekomstige invulling van de plaats van commercieel diensthoofd bedrijfsafval (of latere gewijzigde
functiebenaming) op basis van de resultaten van de vergelijkende geschiktheidsproeven.
De selectie wordt gevoerd voor contractuele (bepaalde of onbepaalde duur, of voor een bepaald
project) aanstelling. De aanstelling zal gebeuren op voltijdse basis. Personeelsleden die statutair zijn
en bevorderen naar de functie van commercieel diensthoofd bedrijfsafval behouden hun huidig statuut
(statutair). De eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze. Binnen de duurtijd van de (eventueel
verlengde) reserve van deze selectie kan aan een geslaagde kandidaat verschillende opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten aangeboden worden.
De raad van bestuur bevestigt de opdracht aan de personeelsdienst om het examenprogramma vast
te stellen en de deskundigen voor de examencommissie nominatief te bepalen en de
examenverrichtingen te organiseren. De personeelsdienst kan na overleg met het management ook
beslissen om een externe organisatie geheel of gedeeltelijk de werving en/of selectie te laten voeren.
De raad van bestuur beslist dat alle voor de functie relevante ervaring uit de private sector zal worden
gehonoreerd bij de bepaling van de geldelijke anciënniteit en dit mits tijdige voorlegging van
bewijsstukken.
14. Personeel Klantenrelaties en communicatie - Openverklaring departementshoofd front- en
backoffice
De raad van bestuur beslist de plaats van departementshoofd front- en backoffice open te verklaren
met het oog op het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven
met aanwerving en bevordering als selectiewijze. De raad van bestuur beslist om reserve voor deze
functie aan te leggen met een duurtijd van 2 jaren. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en
toekomstige invulling van de plaats van departementshoofd front- en backoffice (of latere gewijzigde
functiebenaming) op basis van de resultaten van de vergelijkende geschiktheidsproeven.
De selectie wordt gevoerd voor contractuele (bepaalde of onbepaalde duur, of voor een bepaald
project) aanstelling. De aanstelling zal gebeuren op voltijdse basis. Personeelsleden die statutair zijn
en bevorderen naar de functie van departementshoofd front- en backofficebehouden hun huidig
statuut (statutair). De eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze. Binnen de duurtijd van de
(eventueel verlengde) reserve van deze selectie kan aan een geslaagde kandidaat verschillende
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten aangeboden worden.
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De raad van bestuur bevestigt de opdracht aan de personeelsdienst om het examenprogramma vast
te stellen en de deskundigen voor de examencommissie nominatief te bepalen en de
examenverrichtingen te organiseren. De personeelsdienst kan na overleg met het management ook
beslissen om een externe organisatie geheel of gedeeltelijk de werving en/of selectie te laten voeren.
De raad van bestuur beslist dat alle voor de functie relevante ervaring uit de private sector zal worden
gehonoreerd bij de bepaling van de geldelijke anciënniteit en dit mits tijdige voorlegging van
bewijsstukken.
15. Personeel Klantenrelaties en communicatie - Openverklaring expert afvalpreventie en
sensibilisering
De raad van bestuur beslist de plaats van expert afvalpreventie en sensibilisering open te verklaren
met het oog op het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven
met aanwerving en bevordering als selectiewijze. De raad van bestuur beslist om reserve voor deze
functie aan te leggen met een duurtijd van 2 jaren. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en
toekomstige invulling van de plaats van expert afvalpreventie en sensibilisering (of latere gewijzigde
functiebenaming) op basis van de resultaten van de vergelijkende geschiktheidsproeven.
De selectie wordt gevoerd voor contractuele (bepaalde of onbepaalde duur, of voor een bepaald
project) aanstelling. De aanstelling zal gebeuren op voltijdse basis. Personeelsleden die statutair zijn
en bevorderen naar de functie van expert afvalpreventie en sensibilisering behouden hun huidig
statuut (statutair). De eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze. Binnen de duurtijd van de
(eventueel verlengde) reserve van deze selectie kan aan een geslaagde kandidaat verschillende
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten aangeboden worden.
De raad van bestuur bevestigt de opdracht aan de personeelsdienst om het examenprogramma vast
te stellen en de deskundigen voor de examencommissie nominatief te bepalen en de
examenverrichtingen te organiseren. De personeelsdienst kan na overleg met het management ook
beslissen om een externe organisatie geheel of gedeeltelijk de werving en/of selectie te laten voeren.
De raad van bestuur beslist dat alle voor de functie relevante ervaring uit de private sector zal worden
gehonoreerd bij de bepaling van de geldelijke anciënniteit en dit mits tijdige voorlegging van
bewijsstukken.
16. t.e.m. 49. Personeel - individuele personeelszaken
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet
openbaarheid van bestuur)
50. Personeel Operaties - Openverklaring departementshoofd operaties
De raad van bestuur beslist de plaats van departementshoofd operaties open te verklaren met het oog
op het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met
aanwerving en bevordering als selectiewijze. De raad van bestuur beslist om reserve voor deze
functie aan te leggen met een duurtijd van 2 jaren. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en
toekomstige invulling van de plaats van departementshoofd operaties (of latere gewijzigde
functiebenaming) op basis van de resultaten van de vergelijkende geschiktheidsproeven.
De selectie wordt gevoerd voor contractuele (bepaalde of onbepaalde duur, of voor een bepaald
project) aanstelling. De aanstelling zal gebeuren op voltijdse basis. Personeelsleden die statutair zijn
en bevorderen naar de functie van departementshoofd operaties behouden hun huidig statuut
(statutair). De eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze. Binnen de duurtijd van de (eventueel
verlengde) reserve van deze selectie kan aan een geslaagde kandidaat verschillende opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten aangeboden worden.
De raad van bestuur bevestigt de opdracht aan de personeelsdienst om het examenprogramma vast
te stellen en de deskundigen voor de examencommissie nominatief te bepalen en de
examenverrichtingen te organiseren. De personeelsdienst kan na overleg met het management ook
beslissen om een externe organisatie geheel of gedeeltelijk de werving en/of selectie te laten voeren.
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De raad van bestuur beslist dat alle voor de functie relevante ervaring uit de private sector zal worden
gehonoreerd bij de bepaling van de geldelijke anciënniteit en dit mits tijdige voorlegging van
bewijsstukken.
51. Personeel Operaties - Openverklaring hoofdadministratief medewerker operaties
De raad van bestuur beslist de plaats van hoofdadministratief medewerker operaties open te verklaren
met het oog op het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven
met aanwerving en bevordering als selectiewijze. De raad van bestuur beslist om reserve voor deze
functie aan te leggen met een duurtijd van 2 jaren. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en
toekomstige invulling van de plaats van hoofdadministratief medewerker operaties (of latere
gewijzigde functiebenaming) op basis van de resultaten van de vergelijkende geschiktheidsproeven.
De selectie wordt gevoerd voor contractuele (bepaalde of onbepaalde duur, of voor een bepaald
project) aanstelling. De aanstelling zal gebeuren op voltijdse basis. Personeelsleden die statutair zijn
en bevorderen naar de functie van hoofdadministratief medewerker operaties behouden hun huidig
statuut (statutair). De eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze. Binnen de duurtijd van de
(eventueel verlengde) reserve van deze selectie kan aan een geslaagde kandidaat verschillende
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten aangeboden worden.
De raad van bestuur bevestigt de opdracht aan de personeelsdienst om het examenprogramma vast
te stellen en de deskundigen voor de examencommissie nominatief te bepalen en de
examenverrichtingen te organiseren. De personeelsdienst kan na overleg met het management ook
beslissen om een externe organisatie geheel of gedeeltelijk de werving en/of selectie te laten voeren.
De raad van bestuur beslist dat alle voor de functie relevante ervaring uit de private sector zal worden
gehonoreerd bij de bepaling van de geldelijke anciënniteit en dit mits tijdige voorlegging van
bewijsstukken.
52. t.e.m. 53. Personeel - individuele personeelszaken
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet
openbaarheid van bestuur)
54. Personeel SOS - Openverklaring functie milieuwerker
De raad van bestuur beslist 1 vacante plaats voor de functie van milieuwerker binnen de afdeling
strategie, ontwikkeling en stroombeheer open te verklaren en geeft de personeelsdienst de opdracht
deze functie(s) in te vullen.
De raad van bestuur keurt goed dat de functie van milieuwerker kan worden ingevuld in toepassing
van artikel 5 van het algemeen reglement voor contractueel personeel.
De raad van bestuur neemt akte van de functiebeschrijving.
55. Personeel - individuele personeelszaken
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet
openbaarheid van bestuur)
56. Personeel SOS - Openverklaring assistent business support
De raad van bestuur beslist de plaats van assistent business support open te verklaren met het oog
op het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met
aanwerving en bevordering als selectiewijze. De raad van bestuur beslist om reserve voor deze
functie aan te leggen met een duurtijd van 2 jaren. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en
toekomstige invulling van de plaats van assistent business support (of latere gewijzigde
functiebenaming) op basis van de resultaten van de vergelijkende geschiktheidsproeven.
De selectie wordt gevoerd voor contractuele (bepaalde of onbepaalde duur, of voor een bepaald
project) aanstelling. De aanstelling zal gebeuren op voltijdse basis. Personeelsleden die statutair zijn
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en bevorderen naar de functie van assistent business support behouden hun huidig statuut (statutair).
De eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze. Binnen de duurtijd van de (eventueel verlengde)
reserve van deze selectie kan aan een geslaagde kandidaat verschillende opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten aangeboden worden.
De raad van bestuur bevestigt de opdracht aan de personeelsdienst om het examenprogramma vast
te stellen en de deskundigen voor de examencommissie nominatief te bepalen en de
examenverrichtingen te organiseren. De personeelsdienst kan na overleg met het management ook
beslissen om een externe organisatie geheel of gedeeltelijk de werving en/of selectie te laten voeren.
De raad van bestuur beslist dat alle voor de functie relevante ervaring uit de private sector zal worden
gehonoreerd bij de bepaling van de geldelijke anciënniteit en dit mits tijdige voorlegging van
bewijsstukken.
57. Personeel SOS - Openverklaring assistent routingbeheer
De raad van bestuur beslist de plaats van assistent routingbeheer open te verklaren met het oog op
het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met aanwerving
en bevordering als selectiewijze. De raad van bestuur beslist om reserve voor deze functie aan te
leggen met een duurtijd van 2 jaren. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en toekomstige
invulling van de plaats van assistent routingbeheer (of latere gewijzigde functiebenaming) op basis
van de resultaten van de vergelijkende geschiktheidsproeven.
De selectie wordt gevoerd voor contractuele (bepaalde of onbepaalde duur, of voor een bepaald
project) aanstelling. De aanstelling zal gebeuren op voltijdse basis. Personeelsleden die statutair zijn
en bevorderen naar de functie van assistent routingbeheer behouden hun huidig statuut (statutair). De
eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze. Binnen de duurtijd van de (eventueel verlengde)
reserve van deze selectie kan aan een geslaagde kandidaat verschillende opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten aangeboden worden.
De raad van bestuur bevestigt de opdracht aan de personeelsdienst om het examenprogramma vast
te stellen en de deskundigen voor de examencommissie nominatief te bepalen en de
examenverrichtingen te organiseren. De personeelsdienst kan na overleg met het management ook
beslissen om een externe organisatie geheel of gedeeltelijk de werving en/of selectie te laten voeren.
De raad van bestuur beslist dat alle voor de functie relevante ervaring uit de private sector zal worden
gehonoreerd bij de bepaling van de geldelijke anciënniteit en dit mits tijdige voorlegging van
bewijsstukken.
58. Personeel SOS - Openverklaring coördinator afvalsystemen
De raad van bestuur beslist de plaats van coördinator afvalsystemen open te verklaren met het oog op
het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met aanwerving
en bevordering als selectiewijze. De raad van bestuur beslist om reserve voor deze functie aan te
leggen met een duurtijd van 2 jaren. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en toekomstige
invulling van de plaats van coördinator afvalsystemen (of latere gewijzigde functiebenaming) op basis
van de resultaten van de vergelijkende geschiktheidsproeven.
De selectie wordt gevoerd voor contractuele (bepaalde of onbepaalde duur, of voor een bepaald
project) aanstelling. De aanstelling zal gebeuren op voltijdse basis. Personeelsleden die statutair zijn
en bevorderen naar de functie van coördinator afvalsystemen behouden hun huidig statuut (statutair).
De eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze. Binnen de duurtijd van de (eventueel verlengde)
reserve van deze selectie kan aan een geslaagde kandidaat verschillende opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten aangeboden worden.
De raad van bestuur bevestigt de opdracht aan de personeelsdienst om het examenprogramma vast
te stellen en de deskundigen voor de examencommissie nominatief te bepalen en de
examenverrichtingen te organiseren. De personeelsdienst kan na overleg met het management ook
beslissen om een externe organisatie geheel of gedeeltelijk de werving en/of selectie te laten voeren.
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De raad van bestuur beslist dat alle voor de functie relevante ervaring uit de private sector zal worden
gehonoreerd bij de bepaling van de geldelijke anciënniteit en dit mits tijdige voorlegging van
bewijsstukken.
59. Personeel SOS - Openverklaring medewerker business support
De raad van bestuur beslist de plaats van medewerker business support open te verklaren met het
oog op het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met
aanwerving en bevordering als selectiewijze. De raad van bestuur beslist om reserve voor deze
functie aan te leggen met een duurtijd van 2 jaren. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en
toekomstige invulling van de plaats van medewerker business support (of latere gewijzigde
functiebenaming) op basis van de resultaten van de vergelijkende geschiktheidsproeven.
De selectie wordt gevoerd voor contractuele (bepaalde of onbepaalde duur, of voor een bepaald
project) aanstelling. De aanstelling zal gebeuren op voltijdse basis. Personeelsleden die statutair zijn
en bevorderen naar de functie van medewerker business support behouden hun huidig statuut
(statutair). De eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze. Binnen de duurtijd van de (eventueel
verlengde) reserve van deze selectie kan aan een geslaagde kandidaat verschillende opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten aangeboden worden.
De raad van bestuur bevestigt de opdracht aan de personeelsdienst om het examenprogramma vast
te stellen en de deskundigen voor de examencommissie nominatief te bepalen en de
examenverrichtingen te organiseren. De personeelsdienst kan na overleg met het management ook
beslissen om een externe organisatie geheel of gedeeltelijk de werving en/of selectie te laten voeren.
De raad van bestuur beslist dat alle voor de functie relevante ervaring uit de private sector zal worden
gehonoreerd bij de bepaling van de geldelijke anciënniteit en dit mits tijdige voorlegging van
bewijsstukken.
60. Personeel SOS - Openverklaring medewerker infrastructuur
De raad van bestuur beslist de plaats van medewerker infrastructuur open te verklaren met het oog op
het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met aanwerving
en bevordering als selectiewijze. De raad van bestuur beslist om reserve voor deze functie aan te
leggen met een duurtijd van 2 jaren. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en toekomstige
invulling van de plaats van medewerker infrastructuur (of latere gewijzigde functiebenaming) op basis
van de resultaten van de vergelijkende geschiktheidsproeven.
De selectie wordt gevoerd voor contractuele (bepaalde of onbepaalde duur, of voor een bepaald
project) aanstelling. De aanstelling zal gebeuren op voltijdse basis. Personeelsleden die statutair zijn
en bevorderen naar de functie van medewerker infrastructuur behouden hun huidig statuut (statutair).
De eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze. Binnen de duurtijd van de (eventueel verlengde)
reserve van deze selectie kan aan een geslaagde kandidaat verschillende opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten aangeboden worden.
De raad van bestuur bevestigt de opdracht aan de personeelsdienst om het examenprogramma vast
te stellen en de deskundigen voor de examencommissie nominatief te bepalen en de
examenverrichtingen te organiseren. De personeelsdienst kan na overleg met het management ook
beslissen om een externe organisatie geheel of gedeeltelijk de werving en/of selectie te laten voeren.
De raad van bestuur beslist dat alle voor de functie relevante ervaring uit de private sector zal worden
gehonoreerd bij de bepaling van de geldelijke anciënniteit en dit mits tijdige voorlegging van
bewijsstukken.
61. Personeel SOS - Openverklaring stafmedewerker circulaire economie
De raad van bestuur beslist de plaats van stafmedewerker circulaire economie open te verklaren met
het oog op het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met
aanwerving en bevordering als selectiewijze. De raad van bestuur beslist om reserve voor deze
functie aan te leggen met een duurtijd van 2 jaren. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en
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toekomstige invulling van de plaats van stafmedewerker circulaire economie (of latere gewijzigde
functiebenaming) op basis van de resultaten van de vergelijkende geschiktheidsproeven.
De selectie wordt gevoerd voor contractuele (bepaalde of onbepaalde duur, of voor een bepaald
project) aanstelling. De aanstelling zal gebeuren op voltijdse basis. Personeelsleden die statutair zijn
en bevorderen naar de functie van stafmedewerker circulaire economie behouden hun huidig statuut
(statutair). De eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze. Binnen de duurtijd van de (eventueel
verlengde) reserve van deze selectie kan aan een geslaagde kandidaat verschillende opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten aangeboden worden.
De raad van bestuur bevestigt de opdracht aan de personeelsdienst om het examenprogramma vast
te stellen en de deskundigen voor de examencommissie nominatief te bepalen en de
examenverrichtingen te organiseren. De personeelsdienst kan na overleg met het management ook
beslissen om een externe organisatie geheel of gedeeltelijk de werving en/of selectie te laten voeren.
De raad van bestuur beslist dat alle voor de functie relevante ervaring uit de private sector zal worden
gehonoreerd bij de bepaling van de geldelijke anciënniteit en dit mits tijdige voorlegging van
bewijsstukken.
62. Varia
62.1.

Personeel - individuele personeelszaken

Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet
openbaarheid van bestuur)
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