
 
    
       

PROJECTBEHEERDER BOUW (M/V/X) (A4557T) 

     Uiterste datum indienen kandidatuur: 01/07/2021 

           
 

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 projectbeheerder bouw. Deze persoon zal verantwoordelijk 

zijn voor het projectbeheer betreffende de beschrijving, de organisatie, de planning en de controle van 

de brandbeveiligingswerkzaamheden in diverse gebouwen. 

 

Jouw verantwoordelijkheden  
 

▪ U draagt bij tot de opstelling van de technische beschrijving en de kwantitatieve opgaven van 

de werken. In dit verband voert u alle nodige bezoeken aan de gebouwen uit  

 

▪ U stelt bedrijven aan in het kader van openbare aanbestedingsprocedures 

  

▪ U organiseert de werf met de bedrijven, controleert en ontvangt het werk  

 

▪ U beheert de administratieve en financiële aspecten van het project 

 

Jouw profiel 
 

▪ U beschikt over goede beheer-, analyse- en synthesevaardigheden, alsook over goede 

communicatie- (mondeling en schriftelijk) en organisatievaardigheden 

▪ U beschikt over verantwoordelijkheidszin, bent nauwkeurig en oplossings- en resultaatgericht 

▪ U bent in het bezit van een Belgisch diploma (licentiaat/master in de architectuur, industrieel 

ingenieur of burgerlijk ingenieur) of van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het buitenlandse 

studiediploma gelijkstelt met het diploma dat vereist is bij de aanwerving 

▪ U hebt een perfecte beheersing van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk 

gewest (FR/NL) en een goede redactionele vaardigheid in die taal 

▪ U beschikt over goede kennis van de andere taal van het Gewest 

▪ U hebt een goede beheersing van de huidige kantoorsoftware en van Autocad 

▪ U hebt minimaal 5 jaar ervaring op werven, met name op het gebied van de brandbeveiliging 

van gebouwen  

▪ U hebt een goede kennis van de bouwsector 

▪ U bent in staat zowel in teamverband als zelfstandig te werken 

▪ U bent in staat om stress en conflictsituaties met gemak te hanteren 
 

Wij bieden 
 

▪ Een flexibele en gevarieerde werkomgeving 

▪ Geldende tijdregeling: fulltime of parttime (minimaal ½ tijd) 

▪ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 1 jaar, die met maximaal 1 jaar kan worden 

verlengd, met aantrekkelijke voordelen (meer informatie vindt u op de homepage van onze 

website (http://cpasbxl.brussels) onder "Werken bij het OCMW - Hoe solliciteren") 

▪ Een weddeschaal A1 of A4 (afhankelijk van de mate van beroepservaring - met 

bewijsstukken - die de kandidaat als junior of senior op dit gebied kan aantonen) 

overeenkomstig de barema's van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest met een minimum bruto maandsalaris tegen het huidige indexcijfer van € 3.118,18 

(A1) of € 3.547,39 (A4) (dat hoger kan zijn, rekening houdend met de valorisatie van de 

eerdere beroepservaring en met 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  A4557T 

 

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

