De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) is een naamloze vennootschap van publiek recht met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als
hoofdaandeelhouder. De BMWB heeft als kerntaak de sanering van het stedelijk afvalwater: ze beheert de infrastructuur voor de inzameling en de
behandeling van het afvalwater (rioolwaterzuiveringsstation [Brussel-Zuid], pompstations, stormbekkens en collectoren) maar ook de bouw van nieuwe
waterzuiveringsinstallaties.
In het kader van de ontwikkeling van de activiteiten van de Directie “Werven” heeft onze onderneming beslist een nieuwe functie te creëren:
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voor

Collectoren /Waterbouwwerken
OPDRACHT

In samenwerking met en onder leiding van een ingenieur zult u belast worden met het beheer van het onderhoud van het netwerk van collectoren,… die in
het bezit zijn van de BMWB.
Het gaat daarbij concreet om:
• deelnemen op het terrein aan de ondergrondse plaatsbeschrijving (Brussels gewest en de aangrenzende gemeenten) en invoeren, indien nodig, van
de resultaten van de geografische en altimetrische opmetingen in de Kikker-software;
• voorbereiden van de planning van de interventies/reparaties;
• coördineren en inspecteren op het terrein het preventieve en curatieve onderhoud van het netwerk, samen met een team van 3 personen;
• opstellen van follow-uprapporten voor de verschillende werven;
• controleren van de goede uitvoering van de opdrachten door de firma’s die in onderaanneming werken.

PROFIEL

• Bachelor / graduaat in de bouw
• Terreinervaring in de uitvoering en het beheer van ondergrondse werken (aanleg van riolering, collectoren, glasvezel, schoonmaken van de leidingen…)
en in de topografische interpretatie + ervaring in de follow-up van administratieve dossiers
• In staat om plans te lezen en te interpreteren
• Ervaring als ploegleider (of vergelijkbaar)
• Noties van ondergrondse hydraulica
• Kennis van de software Kikker (of vergelijkbaar) en van de tools KLIM (federaal) en KLIP (Vlaams gewest)
• Kennis van de specifieke veiligheidsvoorschriften voor werken aan nutsvoorzieningen en in collectoren / riolering
• Zeer goede kennis van MS Office (Word, Excel, Outlook, …) en van het gebruik van Internet
• In staat om de taken te organiseren op een autonome, stipte en gestructureerde manier
• Goede relationele vaardigheden met het oog op de talrijke contacten op het terrein
• Dynamisch, assertief, servicegericht, stressbestendig, “oplossingsgericht”en in staat om zowel alleen als in team te werken.

ONS AANBOD

Wij bieden een contract van onbepaalde duur aan, gecombineerd met een aantrekkelijk salarispakket dat rekening houdt met uw beroepservaring.
Geïnteresseerd? Stuur dan snel uw motivatiebrief en uw CV naar
rekrutering@bmwb.be met vermelding van de referentie MAE - 01

