Voor het Brusselse Gewest is VIVAQUA op zoek naar een

WERFOPZICHT(ST)ER (m/v/x)
onmiddellijke invulling van één post en aanleg van een wervingsreserve
Solliciteren kan tot 4 september 2022
DE FUNCTIE
Bij de dienst Studiebureau Burgerlijke Bouwkunde bent
u verantwoordelijk voor het toezicht op de werken en de
follow-up van de projecten van het bureau.
Als technisch medewerk(st)er hebt u een waaier aan
opdrachten. U
• neemt deel aan vergaderingen over bouwprojecten
• zorgt voor de administratieve follow-up van de
lopende dossiers
• voert kwaliteitsinspecties en -audits uit op basis van
de regels en normen die zijn vastgelegd om de
kwaliteit en de conformiteit te controleren
• antwoordt de aannemers door hun plannen te
bezorgen alsook voorschriften die ze tijdens de
werken moeten naleven
• bezorgt
de
prijsramingen
volgens
de
opmetingsstaten die u hebt opgemaakt
• werkt de digitale dossiers bij en klasseert ze

UW TROEVEN
• U legt relevante verbanden tussen informatie uit
verschillende bronnen en met verschillende inhoud
• U overweegt meerdere alternatieven voor een
situatie en verschillende manieren van uitvoering
• U trekt de juiste conclusies op basis van een grote
hoeveelheid informatie
• U structureert uw werk door prioriteiten te stellen en
een groot aantal verschillende taken uit te voeren
• U hebt basiskennis van AutoCAD 3D

ONS AANBOD
•
•
•

UW PROFIEL
• U hebt ten minste een diploma van het hoger
secundair onderwijs, richting bouw/openbare werken
of een aanverwante richting (zie afwijkingen in de
selectiebepalingen)
• U hebt ten minste 3 jaar relevante ervaring in de
bouwsector
• U hebt kennis van sterkteleer, stabiliteit,
uitvoeringstechnieken voor werken en algemene
hydraulica
• U hebt een definitief rijbewijs B (handgeschakeld
voertuig)

•

Voltijdse betrekking met een arbeidsovereenkomst
van onbepaalde duur
Brutomaandloon tussen 3 608 en 4 245 euro
(geïndexeerde minimum- en maximumbarema's)
Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering,
verzekering
'ambulante
gezondheidszorg',
maaltijdcheques,
tegemoetkoming
in
de
openbaarvervoerkosten, ...
Goede balans tussen werk en privé

GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT
VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, nondiscriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen
een gelijke behandeling en toegang tot de
selectieprocedure voor iedereen.
Meer informatie op https://jobs.vivaqua.be/nl/diversiteit/

__________________________________________________________________________________
GEÏNTERESSEERD?
Neem kennis van de selectiebepalingen en bezorg ons de gevraagde documenten via onze website:
https://jobs.vivaqua.be
Het gesprek vindt plaats tussen 26 en 30 september 2022

