INDUSTRIEEL INGENIEUR
ELEKTROMECHANICA / AUTOMATISERING
(V/M/X) (A4575I)
Uiterste datum indienen kandidatuur: 13/08/2021
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 industrieel ingenieur elektromechanica/automatisering
voor het departement Technisch Beheer & Energie. Deze persoon staat in voor de optimale
werking van de speciale technische installaties van het OCMW van de Stad Brussel, in het bijzonder
voor de installaties van de gebouwen die hem/haar als referentiepersoon toevertrouwd zijn.
Jouw verantwoordelijkheden
▪

Je neemt actief deel aan de studie, toewijzing en dagelijkse opvolging – zowel op
administratief als op technisch vlak – van de onderhoudscontracten en van het nazicht en de
herstelling van de volgende technische installaties:
▪ Liften en laadliften
▪ Elektrische laagspanningsinstallaties en verpleging-oproep installaties
▪ Beveiligingsinstallaties: brand, inbraak, toegangscontrole, videobewaking,
sprinklers;
▪ Deuren, poorten, roosters, slagbomen, rolluiken en gemotoriseerde jaloezieën;
▪ Sanitaire installaties

▪

Je verzekert de continuïteit en de evolutie van de overheidsopdrachten die nodig zijn voor de
behoeften van de dienst die aan je als beheerder zijn toevertrouwd
Bijgestaan door een technisch assistent, neem je deel aan dynamische en regelmatige
opvolging van deze uiteenlopende installaties om de optimale werking ervan te garanderen,
zowel op het vlak van functionaliteit en veiligheid als energiegebruik
Je staat mee in voor het consolideren van de inventaris van de technische installaties, de
lopende contracten en prestaties via een gecentraliseerde CMMS-tool.

▪
▪

Jouw profiel
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je hebt sterke relationele capaciteiten, bent goed in coördineren en project management
Je bent nieuwsgierig, dynamisch en staat open voor nieuwe technieken en technologieën
Je hebt een goed gevoel voor analyse en synthese, kan goed communiceren en weet te
onderhandelen
Je hebt een Belgisch diploma (Master Industrieel Ingenieur in Electromechanica of
Automatisering) of bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat je buitenlandse
studies gelijkstelt aan het vereiste diploma op het moment van de aanwerving
Je beschikt over een bewezen ervaring van minimum 2 jaar op het gebied van globaal
onderhoud van speciale technische installaties in niet-industriële gebouwen
Je beheerst perfect één van de twee Brusselse streektalen (FR/NL) en beschikt over sterke
redactionele vaardigheden om in deze taal bestekken op te maken
Je beschikt over een goede kennis van de andere Brusselse streektaal
Je bent houder van een SELOR-taalbrevet of bereid dit te behalen
Je bent houder van een rijbewijs B
Je maakt vlot gebruik van informaticatoepassingen (Windows Office 2010: Word, Excel en
Access)

Ervaring met 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”)
Een weddeschaal A1 of A4 (inachtneming van beroepservaring waardoor de

kandidaat als junior of als senior aan de slag kan gaan in dit specifieke domein)
overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van 3.118,18 € (A1) of
3.547,39 € (A4) (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 A4575I
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”)

