
DE UITDAGING: Tijdens de aanvangsjaren word je verantwoordelijk voor het project dat de systematische 
vervanging van alle tellers door digitale meters omvat. Je staat in voor de dagelijkse aansturing van een 4-tal 
eigen technici en de klantencommunicatie hieromtrent. Daarnaast word je eindverantwoordelijke voor de
supervisie over de pomp- en zuiveringsstations via controle op diverse parameters i.v.m. de drinkwater-
productie. Tevens zal je instaan voor de technische problem solving en voor projecten i.v.m. de continue opti-
malisering van de distributie-infrastructuur. 

PROFIEL: • technisch bachelor o.a. bouw, (elektro)mechanica • sterk logisch redeneervermogen • vlot sociaal 
vaardig in de aansturing van technici • oplossingsgericht in technisch-praktische materies. • goede kennis Excel.

DE UITDAGING: Je hoofdopdracht betreft het beheer van de duingebieden (330 ha). Dit omvat o.a. het 
opstellen van beheer- en natuurplannen, de opmaak van bestekken ter uitvoering van werkzaamheden, de 
monitoring van de natuurkwaliteit, het opvolging van wetgeving en vergunningaanvragen, etc. Daarnaast zal 
je natuurgerichte projecten bij de aangesloten kustgemeenten ondersteunen en contacten met de lokale en 
de Vlaamse overheden onderhouden. Je rapporteert aan de algemene directie.

PROFIEL: • leergierig master in de biologie of gelijkwaardig door ervaring • uitgebreide plantenkennis
• noties van natuurwetgeving • sterke interesse voor grondwater en duurzaamheid

ONS AANBOD: • zeer gevarieerde en autonome groeifuncties • kansen tot verdere bijscholing • een 
attractieve werkomgeving • een jonge en dynamische werksfeer • een professionele organisatie met 

toonaangevende projecten en binnen een unieke natuuromgeving • een solide werkgever die duurzaam 
ondernemen hoog in het vaandel draagt • een vaste salaris + diverse sociale voordelen.

INTERN TECHNISCH COORDINATOR (Ref. 60 913) 
DIGITALE METERS EN POMPSTATIONS

BIOLOOG (Ref. 60 914)
NATUURBEHEER EN -PROJECTEN

IWVA (www.iwva.be) is een intergemeentelijk samenwerkingsver-
band in de regio Veurne en de Westkust met uitvalsbasis in OOST-
DUINKERKE. Wij zijn enerzijds actief in duurzame winning, distributie 
en sanering van drinkwater en anderzijds in het beheer van duingebie-
den. Ter opvolging zoeken wij voor vaste aanwerving (m/v):

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
offi ce@verdonckbv.be 

056 53 11 80 of 059 26 76 57  
www.verdonckbv.be


