
 

 

Voor het Brusselse Gewest is VIVAQUA op zoek naar een 

DRAAIER/FREZER (m/v/x) 
 

DE FUNCTIE 

Bij de dienst Garage en Werkplaatsen 

 vervaardigt u allerhande serie- en stukproducties op basis van een schets, tekening of model 

 bedient en controleert u diverse conventionele gereedschapswerktuigen (draaibank, 
freesmachine, boormachine, zaagmachine, ponsmachine, slijpmolen, ...) 

 controleert u de nauwkeurigheid van uw werk aan de hand van precisiemeetinstrumenten 

 staat u in voor het dagelijks reinigen en klein onderhoud van de gebruikte machines 
 

UW PROFIEL 

 U bent in het bezit van ten hoogste het diploma van het hoger secundair onderwijs, richting 
algemene mechanica (of een aanverwante richting) 

 U hebt een basiskennis van draaien, frezen en eigenschappen van metalen 

 U bent maximaal 25 jaar (reglementering inzake startbaanovereenkomsten) 

 

UW TROEVEN 

 U bent zorgvuldig, veelzijdig en nauwkeurig, neemt initiatief en kunt zelfstandig werken  

 U integreert zich gemakkelijk in een ploeg en geeft blijk van teamgeest  

 U bent leergierig, gemotiveerd, respectvol en gewetensvol 

 U weet een planning te respecteren, kunt zelfstandig en in teamverband werken 

 U leeft de veiligheidsvoorschriften en -regels na 

 U werkt nauwgezet en zorgt ervoor dat u de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen 
haalt 

 

ONS AANBOD 

 Startbaanovereenkomst van 12 maanden (verlengbaar met 12 maanden) met een 
brutomaandloon van minimaal 2 163 euro (basisbarema) 

 De mogelijkheid om een overeenkomst van onbepaalde duur te verkrijgen 

 Extralegale voordelen (maaltijdcheques en tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten) 

 Mogelijkheid om de kennis over het beroep uit te diepen (opleidingen en raadgevingen van 
de collega's) 

 

DE AANWERVINGSPROCEDURE 

U wordt aangeworven op basis van de screening van uw cv, de resultaten van het gesprek met een 
HR-medewerker en de verantwoordelijke voor de betrokken dienst en de praktijktest op een 
draaibank 

 

GEÏNTERESSEERD? 

Zend dan uw kandidatuur, uw volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma naar 

jobs@vivaqua.be 


