
 

 

Voor het Waalse Gewest is VIVAQUA op zoek naar een 

PLOEGBAAS-ELEKTRICIEN (M/V/X) 

U kunt een schakel worden van een groot openbaar bedrijf door bij te dragen tot de betrouwbaarheid van de 
pompstations die het water, een van onze kostbaarste goederen, beheren. 

DE FUNCTIE 

Kom een ploeg in het Brusselse of het Waalse Gewest versterken en werk ten dienste van de Brusselaars. U 
werkt mee aan het onderhoud en de ontwikkeling van onze netten en installaties. U moet 

• helpen bij het onderhoud, de renovatie, de modernisering en de uitbreiding van de elektromechanische 
installaties 

• het werk van een onderhoudsploeg organiseren en de link vormen tussen de medewerkers in het veld 
en uw verantwoordelijke 

• werken uitvoeren inzake montage en bedrading (hoog- en laagspanning) en inzake controle-, 
bedienings- en signaleringssystemen 

• de elektrische en hydraulische schema's van de installaties lezen en aanpassen 

• de processen sturen, gaande van de meetsensor tot de supervisie  

UW PROFIEL 

• U bent in het bezit van ten minste een getuigschrift van het lager secundair onderwijs en ten hoogste 
een bachelordiploma richting elektriciteit (of een aanverwante richting) 
De personen die niet in het bezit zijn van het vereiste diploma, maar wel van een getuigschrift van een 
duale opleiding in elektriciteit (of een aanverwante richting) met ten minste vijf jaar relevante ervaring als 
ploegbaas, mogen zich kandidaat stellen.  
Studenten die in het schooljaar 2020-2021 zijn ingeschreven in het laatste studiejaar waarna ze het 
vereiste diploma behalen, mogen zich kandidaat stellen. 

• U beschikt over kennis van de industriële installaties (HS en LS) 

• U beschikt over kennis van industriële programmeerbare automaten, telecommunicatie en de daarmee 
verbonden randapparatuur 

• U kunt plannen in het werkdomein lezen en interpreteren 

UW TROEVEN 

• U bent technisch aangelegd en wilt op dat vlak voortdurend bijleren 

• U kunt een ploeg leiden en uw medewerkers motiveren 

• U kunt zowel in ploegverband als zelfstandig werken 

• U leeft de veiligheidsvoorschriften en -regels na en zorgt ervoor dat ze in acht worden genomen 

ONS AANBOD 

• Overeenkomst van onbepaalde duur met onmiddellijk aanwerving 

• Brutomaandloon tussen 2 779 en 3 520 euro (minimum- en maximumbarema's) 

• Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, verzekering 'ambulante gezondheidszorg', 
maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ... 

• De in te vullen post bevindt zich in Profondeville 

DE AANWERVINGSPROCEDURE 

VIVAQUA is een openbaar bedrijf: u wordt aangeworven als u voor de selectie-examens bent geslaagd - 
schriftelijk examen op 11 september 2021 en mondeling examen tussen 27 september en 1 oktober 2021 
- en op basis van de rangschikking van die examens 

GEÏNTERESSEERD? 

Bezorg ons dan uw kandidatuur, uw volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma via onze website: 
https://jobs.vivaqua.be 

UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVING: WOENSDAG 1 SEPTEMBER 2021 

 

https://jobs.vivaqua.be/

