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.
In het kader van de uitbating van het zuiveringsstation in het Zuiden van Brussel (Anderlecht/Vorst)
is onze maatschappij momenteel op zoek naar een (M/V):

TEAMLEIDER
EXPLOITATIE ZUIVERING
Anderlecht/Vorst
MISSIE
U versterkt de Directie Exploitatie van de onderneming en werkt dagelijks, onder de directe leiding van
een ingenieur, mee aan de exploitatie van de zuiveringsstation om de behandeling van het afvalwater
te verzorgen.
Uw werk bestaat uit:
 Organiseren en omkaderen van het werk van de teams van exploitatieagenten met respect
voor de hygiëneregels en de veiligheidsvoorschriften,
 Het vervullen van de rol van technische support (proces en elektromechanica) voor de
exploitatieagenten,
 Controleren en evalueren van de uitvoering van de opdrachten die aan de agenten worden
toevertrouwd,
 Deelnemen aan de toepassing van de werkprocedures van de BMWB (CMMS …) en deze
opvolgen,
 Coördineren en plannen van uw interventies met de andere teamleiders die verbonden zijn
met de site,
 De dagelijkse rapportering van de werking van de fabriek invullen en bijhouden.

PROFIEL





U bent in het bezit van
o ofwel een diploma van Graduaat/Bachelor in een technische richting,
o ofwel een diploma van niveau A2/CESS met minstens 10 jaar ervaring in een functie
van dit type
U bent bekwaam om uitrustingsplannen, elektrische schema’s, functionele analyses van de
fabriek en exploitatienota’s te lezen, te begrijpen en te interpreteren.
U werkt graag met een team op het terrein.









U leidt uw teams en legt daarbij een oprechte belangstelling voor het menselijke aspect aan
de dag.
U bent dynamisch, georganiseerd, autonoom en reactief ingesteld, en u aarzelt niet om
prioriteiten en dringende gevallen te beheren.
U bent een “problem solver” met een “resultaatgerichte” reflex.
U hebt feeling voor communicatie en u aarzelt niet om uw ideeën en uw kennis met uw
collega’s te delen.
U gebruikt courant de kantoorapplicaties die onmisbaar zijn voor een goede uitoefening van
de functie [Microsoft Office (Word, Excel, Outlook,…) en Internet]
U beschikt indien mogelijk over een VCA-brevet, een rijbewijs voor een clark en een opleiding
(BA5) voor elektrische risico’s LS en HS.
Ervaring met de exploitatie van een zuiveringsstation vormt een troef.

AANBOD
Een contract van onbepaalde duur (38 uur/week) met variabele shiften (ofwel 6-14 u., ofwel 13-21 u.)
met wachtprestaties op afroep in de week en in het weekend [ongeveer 14 weken per jaar].
Een loonpakket (volgens barema, rekening houdend met uw niveau van opleiding en beroepservaring),
aangevuld met extralegale voordelen (bedrijfswagen, GSM, kosteloze groepsverzekering en
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, …).
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 referentie LRA/01 t.a.v. 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.
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