De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) is een publiekrechtelijke naamloze
vennootschap met als belangrijkste aandeelhouder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De BMWB
werd opgericht bij ordonnantie in 2006 en heeft als kerntaak het afvalwater van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest te saneren. Ze is verantwoordelijk voor het beheer van en/of het toezicht op
de infrastructuur voor de opvang en behandeling van afvalwater.
In het kader van de modernisering, de exploitatie en het onderhoud van de stormbekkens, collectoren
en het zuiveringsstation Zuid (Anderlecht/Vorst), zijn wij momenteel op zoek naar:

UITVOERINGSAGENTEN (M/V)
Niveau A2 (of A3)
Met enige ervaring in onderhoud
(electriciteit/elektromechanica)
OPDRACHT

Onder begeleiding van een ingenieur en een ploegbaas, deelnemen aan de dagdagegelijkse werking
en onderhoud van collectoren, stormbekkens, pompstations en de installaties van het
zuiveringsstation Zuid (Anderlecht/Vorst).
Taken :
 Nazicht en controle van de operationele uitrusting door inspectieronden
 Aandacht hebben voor het effectieve onderhoud van de installaties en vermijden storingen
 Preventief uitvoeren van het onderhoud in de pompstations, collectoren, stormbekkens en
het waterzuiveringsstation Zuid
 Oorzaken van defecten zoeken en op een duurzame manier oplossen
 Deelnemen aan de wachtdienst
PROFIEL







Opleiding & Ervaring
A2 (of A3) diploma electriciteit/elektromechanica of gelijkvaardig door ervaring.
Enkele jaren ervaring in de electriciteitssector/elektromechanica (pompinstallaties)
U beschikt over een geldig rijbewijs B of C
Houder, als mogelijk, van een geldig VCA basis attest, BA4 opleiding, heftruckchauffeur
Enige ervaring in ATEX zone’s, geslotenruimte en manipuleren van lasten via rolbrug of
equivalent is een pluspunt






Basiskennis van Microsoft Office programma’s (Word, Excel) en Internet
Kennis in de afvalwatersector is een troef
U bent dynamisch, punctueel, oplossingsgericht, stressbestending, nauwkeurig,
georganiseerd en flexibel in noodgevallen
U levert zowel in teamverband als autonoom goede prestaties

WIJ BIEDEN

Naast een gevarieerde job in een groeibedrijf bieden wij u een contract van onbepaalde duur aan
met een aantrekkelijk salarispakket in verhouding tot uw ervaringsniveau.
Interesse? Stuur uw CV en uw motivatiebrief naar rekrutering@bmwb.be

