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Contactpersoon 
Dienst Personeel 

 Datum 
Gent, 17/08/2021 

VACATURE – CHAUFFEUR 

Functiebeschrijving 
Opgemaakt  door de Personeelsdienst 
  voor alle medewerk(st)ers 

 

De raad van bestuur van 26 mei 2021 besliste de functie van chauffeur open te verklaren, met het 
oog op het aanleggen van een reserve. 
De raad van bestuur van 26 mei 2021 heeft beslist deze functie open te verklaren enkel via 
bevordering. 
De raad van bestuur van 14 juli 2021 besliste de functie van chauffeur open te verklaren, met het oog 
op het aanleggen van een reserve. 
De raad van bestuur van 14 juli 2021 heeft beslist deze functie open te verklaren voor aanwerving. 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

Gebruikt een voertuig om de hem toegewezen opdracht uit te voeren. Heeft voortdurend aandacht 
voor veiligheid. Rijdt defensief en stuurt zijn collega’s met het oog op een goed resultaat. Beheert het 
voertuig als een goede huisvader.  
De functies die op dit ogenblik vacant zijn, zijn functies binnen openbare reiniging (veegmachines).  
Geslaagde kandidaten zullen dan ook worden tewerkgesteld binnen openbare reiniging, als chauffeur 
van een veegwagen. 
Een kopie van de volledige functiebeschrijving kan je verkrijgen op de personeelsdienst bij Nele 
Degryse (nele.degryse@ivago.be). 

DE PROCEDURE 

Er zal een procedure worden gevoerd voor bevordering en een procedure voor aanwerving. 

De voorwaarden om tot de proeven toegelaten te worden, vind je hieronder. 

Hieronder vinden jullie de voorwaarden en de procedure. Voor vragen kan je steeds terecht bij Nele 
Degryse. 

AANWERVING 

Voor externe kandidaten, die nog niet in dienst zijn van IVAGO of voor kandidaten, die niet voldoen 
aan de bevorderingsvoorwaarden.   
Om in aanmerking te komen voor deze procedure, moet men voldoen aan onderstaande 
voorwaarden.  

Voorwaarden (cumulatief) 

- Medische schifting en fysiek geschikt zijn. 
- Minimum rijbewijs C bezitten. 
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- Drie jaar ervaring als chauffeur 

Procedure 

Er worden vergelijkende proeven georganiseerd. Deze proeven worden op hetzelfde moment 
georganiseerd voor aanwerving en bevordering. 

BEVORDERING 

Voor kandidaten, die reeds in dienst zijn van IVAGO en voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden, 
zoals bepaald in de rechtspositieregeling. Om in aanmerking te komen voor deze procedure, moet 
men voldoen aan onderstaande voorwaarden. 

Voorwaarden (cumulatief) 

- Definitief aangesteld zijn, statutair of in dienst zijn met een contract van onbepaalde duur. 
- Behoren tot niveau E. 
- Minimaal 3 jaar anciënniteit in niveau E4.  
- Behaalde bij de laatste evaluatie een globaal gunstige evaluatie in de uitgeoefende functie. 
- Medische schifting en fysiek geschikt zijn. 
- Minimum rijbewijs C bezitten. 

Procedure 

Er worden vergelijkende proeven georganiseerd. Deze proeven worden op hetzelfde moment 
georganiseerd voor aanwerving en bevordering. 

FUNCTIONELE LOOPBAAN 

De functie zelf heeft een functionele loopbaan D1-D2-D3. 

DE PROEVEN 

Volgende proeven worden voorzien: 

• Een schriftelijke proef 

• Een praktische proef 

• Een assessment 

• Een mondelinge proef 

INSCHRIJVINGEN 

Schriftelijk per mail WerkenBijIVAGO@ivago.be 
Alle inschrijvingen dienen ten laatste op 13/10/2021 in het bezit te zijn van de personeelsdienst. Elke 
kandidatuur dient vergezeld zijn van een motivatiebrief, je cv, een kopie van je rijbewijs en een recent 
uittreksel uit het strafregister.  
Voor de aanwervingsprocedure, dienen de kandidaturen ook vergezeld zijn van een kopie van het 
gevraagde diploma. 
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