
 

 

Voor het Waalse Gewest is VIVAQUA op zoek naar een 

PLOEGBAAS-STATIONSMECANICIEN (m/v/x)  

U kunt een schakel worden van een groot openbaar bedrijf en bijdragen tot de betrouwbaarheid van de 

technische installaties die het water, een van onze kostbaarste goederen, beheren. 

DE FUNCTIE 

U werkt mee aan het onderhoud en de ontwikkeling van onze netten en installaties. U moet 

• alle werken uitvoeren inzake montage en mechanische assemblage, zowel binnen als buiten   

• elektromechanische installaties onderhouden, herstellen en er toezicht op houden (mechanische 
onderdelen aanpassen, pompen, compressoren, afsluiters, dieselaggregaten en andere 
apparatuur afstellen aan de hand van handleidingen, plannen, schema's, ...)  

• het werk van een team van twee personen organiseren en coördineren en helpen bij de uitvoering 
ervan  
 

UW PROFIEL 

• U bent in het bezit van ten minste een getuigschrift van het lager secundair onderwijs en ten 
hoogste een bachelordiploma, richting mechanica, elektromechanica (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 mechanica, elektromechanica (of een aanverwante richting) met ten minste 
vijf jaar relevante ervaring als ploegbaas (met referenties), mogen zich kandidaat stellen. 

• U bent van de Franse taalrol (of beschikt over het bewijs van taalkennis van Selor - artikel 7) 
 

UW TROEVEN 

• U kunt een ploeg leiden en uw medewerkers motiveren 

• U bent flexibel en in staat om initiatief te nemen 

• U leeft de veiligheidsvoorschriften en -regels na 

• U werkt nauwkeurig en geeft blijk van analytisch denken 

• U kunt goed overweg met de gebruikelijke kantoorsoftware (Word, Excel, ...)  

• U hebt eventueel een rijbewijs C  
 

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 AANWERVINGSPROCEDURE 

VIVAQUA is een openbaar bedrijf: u wordt aangeworven als u voor de selectie-examens bent 
geslaagd - schriftelijk examen op 9 oktober 2021 en praktisch en mondeling examen op 25, 26 
of 27 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  
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