
 
    
       

CONTROLEUR VAN BOUWWERKEN (V/M/X) 
(A4530I) 

     Uiterste datum indienen kandidatuur: 07/05/2021 

           
 

Het OCMW van de Stad Brussel voert een dynamisch actiebeleid ten dienste van elke inwoner van 

Brussel, en doet dit in een geest van respect, solidariteit, engagement, openheid en innovatie. Het biedt 

zijn werknemers - vandaag bijna 3000! - een flexibele werkomgeving waar integriteit, enthousiasme 

en professionalisme centraal staan. 
 

Vandaag is het OCMW op zoek naar een controleur van bouwwerken voor het Departement der 

Werken. Deze persoon is verantwoordelijk voor het bijstaan aan de architect/ingenieur-

projectbeheerders. 
 

Jouw verantwoordelijkheden  
 

▪ Je verleent bijstand aan de architect/ingenieur-projectbeheerders op het vlak van renovatie, 

verbouwing, bouw en onderhoud van het openbaar en/of privaat patrimonium van het OCMW 

van Brussel 

▪ Je staat in voor het beheer en de opvang van diverse technische problemen m.b.t. openbaar 

en/of privaat patrimonium van het OCMW van Brussel  

▪ Je ziet toe op de goede verloop van de diverse fasen en verschillende aspecten van de 

uitvoering van de toevertrouwde bouw-, renovatie- en onderhoudswerken  

▪ Je garandeert een permanente informatie-uitwisseling met de architect/ingenieur-

projectbeheerders en ondersteunt hen bij de uitvoering van hun controleopdrachten 

▪ Je staat in voor de conformiteit, kwaliteit en veiligheid van de bouwwerken 

▪ Je bent bereid om uw kennis van de bouw (wetgeving, technologische en pathologische 

ontwikkelingen, enz.) regelmatig bij te werken 
 

Jouw profiel 
 

▪ Je beschikt over een goed communicatie- en reportingvermogen (zowel mondeling als 

schriftelijk) 

▪ Je werkt gestructureerd en resultaatgericht 

▪ Je bent een flexibel persoon, die steeds met integriteit en professionalisme handelt 

▪ Je hebt een Belgisch diploma (Graduaat/Bachelor in bouw) of bent in het bezit van een 

gelijkvormigheidsattest dat je buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma op het 

moment van de aanwerving 

▪ Je beheerst perfect een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en 

hebt goede redactionele capaciteiten in deze taal 

▪ Je beschikt over een goede kennis van de andere taal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

▪ Je bent houder van een SELOR-taalbrevet of bereid dit te behalen 

▪ Je beschikt over minstens 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie 

▪ Je beschikt over een goede kennis van bouwtechnieken 

▪ Je hebt uitstekende vaardigheden in het lezen van plannen, nemen van metingen, tekenen van 

plannen en het lezen van technische fiches 

▪ Je hebt een goede beheersing van de nodige computertools (Word, Excel, Internet, 

Tekensoftware)   
 

Kennis van overheidsopdrachten is een troef.  
 

Wij bieden 
 

▪ Een flexibele en gevarieerde werkomgeving 

▪ Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen (meer info 

hierover vindt u op onze website (http://ocmwbxl.brussels) onder “Werk bij het OCMW – Hoe 

toe te passen”) 

 

http://ocmwbxl.brussels/


▪ Een weddeschaal B1 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index 

van 2.292,78 €  (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het 

slagen voor het SELOR-taalexamen)  
 

Word lid van ons team!  

 

Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via 

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/ocmw-van-brussel/selectie  of via het e-mailadres: 

selections@ocmwbxl.brussels  met verplichte vermelding van het referentienummer  A4530I 

 

Voor meer informatie over de te verstrekken documenten en onze selectieprocedure kan je terecht op 

onze website (“Werk bij het OCMW – hoe toe te passen”) 

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/ocmw-van-brussel/selectie
mailto:selections@ocmwbxl.brussels

