De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) is een autonoom overheidsbedrijf dat instaat
voor de inzameling en zuivering van afvalwater en voor de bestrijding van overstromingen om de
leefomgeving en levenskwaliteit van de burgers in het Brussels Gewest te verbeteren.
Voor de eenheid Exploitatie van het zuiveringsstation in het Zuiden van Brussel, is de BMWB
momenteel op zoek naar een (M/V/X):

Laboratorium Verantwoordelijke
Voltijds (38u/week)
Locatie: Vorst
OPDRACHT
Op basis van de richtlijnen van de verantwoordelijke Exploitatie, bent u verantwoordelijk voor de
volgende taken:
 Organiseren en beheren :
o De bemonstering en de analyses die nodig zijn voor de goede werking van de
installaties;
o Het onderhoud en de herstelling van de meetinstrumenten van de installaties met
de hulp van een ervaren technicus;
o Rapportering van de resultaten om de prestaties van het zuiveringsstation Brussel
Zuid op te volgen.
 Deelnemen aan de wachtdienst.
 Toezien op toepassing van de veiligheidsvoorschriften die gelden op de site.
PROFIEL
Bachelorsdiploma met minstens 3 jaar ervaring.
Competenties








Zeer goede kennis van laboratoriumanalysemethodes
Zeer goed kennisniveau inzake afwijkingsnormen en normen van analyses
Goede kennis van rapporteringsystemen
Uitstekende kennis van MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook…).
Basiskennis in GMAO
Indien mogelijk, kennis van de principes van overheidsopdrachten.

Vereiste kwaliteiten





U bent dynamisch, georganiseerd, gestructureerd, analytisch, nauwgezet, zelfstandig,
“oplossings- en resultaatgericht” en u houdt van teamwork.
U bent zich bewust van het strikt respecteren van de veiligheidsregels in de
saneringsinfrastructuren.
U bent snel beschikbaar.

WIJ BIEDEN
Een contract van onbepaalde duur [38 uur/week] met een loonpakket [volgens barema’s rekening
houdend met uw opleidingsniveau en beroepservaring], aangevuld met verschillende extralegale
voordelen [ gratis groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques ...].
Zin 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 ter
attentie van onze HR Business Partner naar rekrutering@bmwb.be met referentie EXPL 03/2021.
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 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 de competenties.
*****

