De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) is een overheidsonderneming die belast is met
het verzamelen en zuiveren van afvalwater evenals de bestrijding van overstromingen met het oog
op verbetering van het leefmilieu en de levenskwaliteit van de burgers in het Brussels Gewest.
Voor haar afdeling “Exploitatie van stormbekkens en externe bouwwerken” is de BMWB momenteel
op zoek naar een (m/v/x) :

TECHNICUS
EXPLOITATIE
3 tot 5 jaar ervaring
voor

Stormbekkens en externe bouwwerken
in het Brussels Gewest
vanuit Vorst (Zuid-Brussel)
OPDRACHT

Onder het toezicht en volgens de richtlijnen van een teamleider en – afhankelijk van de
omstandigheden – een hiërarchische overste, voert u interventies en onderhouden uit aan zowel de
elektrische/elektromechanische installaties en uitrustingen als de externe structuren en ruimten van
de stormbekkens, pompstations en hydraulische infrastructuren met het oog op de optimale werking
van deze saneringsinstallaties.
Concreet staat u dagelijks in voor:
 de inspecties en het preventief onderhoud van de hydraulische bouwwerken volgens het
vastgelegde onderhoudsplan en de regenval,
 de tussentijdse en jaarlijkse reiniging van de uitrustingen (verwijdering van slib/reiniging van
pompen, hydro-ejectoren, sondes menginstallaties, zeefinstallaties… , inzameling en beheer van
diverse soorten afval, onderhoud van de infrastructuren, de buitenruimten en de groene
ruimten…) eventueel met de hulp van externe ondernemingen,
 de raadpleging van de controlesystemen (Control Maestro) om de relevante gegevens die de
werking van de uitrustingen beïnvloeden te identificeren en over te maken aan uw oversten,
 de opsporing van de oorzaken van pannes en storingen aan de installaties
(mechanica/elektriciteit/automatisatie/process), het stellen van een eerste diagnose en het
informeren van uw hiërarchische overste,
 de eerstelijnsreparaties na de gestelde diagnose,
 de interventies aan de meet- en metrologische uitrustingen van de bouwwerken om de sensoren
operationeel te houden,
 de opname van de meterstanden en hydrografische peilen van de grondwaterlaag en het
informeren van uw hiërarchische overste over elke onregelmatigheid die u vaststelt op het
terrein,








de begeleiding van derden (controleorganismen, onderaannemers…) op de verschillende sites,
met naleving van de interne veiligheidsvoorschriften,
het invullen van het CMMS om de traceerbaarheid van de operaties aan de uitrustingen te
garanderen, gelinkt aan de stocks in de magazijnen,
het deelnemen aan uitzonderlijke operaties ter ondersteuning van de andere afdelingen,
indien nodig, de communicatie aan de buurtbewoners en lokale overheden bij interventies aan
de saneringsinstallaties,
de opvolging van de veiligheidsprocedures,
het deelnemen aan de wachtdiensten (op voorwaarde dat de vereiste competenties werden
gevalideerd).

PROFIEL




















Getuigschrift hoger secundair onderwijs (of A2-technicus) mechanica, elektromechanica,
industriële elektriciteit (of gelijkwaardig)
3 tot 5 jaar beroepservaring in het preventief onderhoud van industriële elektromechanische of
elektrische installaties
Bekwaam zijn om een panne of technische storing, van zowel mechanische als elektrische
oorsprong, te lokaliseren en te diagnosticeren
Bekwaam zijn om verschillende onderdelen van een geheel te demonteren,
repareren/vervangen en vervolgens te hermonteren,
Bekwaam zijn om een elektriciteitsplan en een mechanisch schema te lezen en te interpreteren,
Kennis van pompen, hydro-ejectoren, menginstallaties, kleppen
Kennis van de vergrendelingse- en ontgrendelingsprocedures
Kennis van de hydraulische werking en/of instrumentatie/metrologie is een troef
Basiskennis van Word, Excel, Outlook en Internet
Basiskennis van CMMS
De elementaire veiligheidsbeginselen beheersen [VCA-diploma (of gelijkwaardig)]
Indien mogelijk, BA4-machtiging, brevet heftruckchauffeur en/of gondel en/of stellingen en/of
takels
Rijbewijs B of BE
Bereid zijn om deel te nemen aan de wachtdienst (4 tot 5 weken/jaar)
Operationele kennis van het Frans
Nauwkeurig, dynamisch, analytisch aangelegd, teamspirit, sociaalvaardig, stressbestendig
Oplossings- en resultaatsgericht
Snel beschikbaar.

WIJ BIEDEN
Een contract van onbepaalde duur [38 uur/week] met wachtprestaties op afroep in de week en in het
weekend [ongeveer 4 tot 5 weken per jaar].
Een loonpakket [volgens barema’s] rekening houdend met uw opleidingsniveau en beroepservaring,
aangevuld met verschillende extralegale voordelen [ kosteloze groeps- en hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques, mogelijkheden om aanvullende opleidingen te volgen ...].

Interesse om in een regionaal bedrijf in volle ontwikkeling te werken waarvan de waarden “welzijn,
veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” zijn? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV naar
rekrutering@bmwb.be met vermelding van referentie SMO/01 ter attentie van onze HR Business
Partner.
Meer informatie over de BMWB op http://www.bmwb.be
Gelijke kansen en diversiteit
De BMWB wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar
diversiteit. Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van
diploma’s en competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische - en
geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.
*****

