
 

Voor het Brusselse Gewest is VIVAQUA op zoek naar een  
TECHNICUS/TECHNICA DRINKWATERDISTRIBUTIE- EN SANERINGSNET (m/v/x) 

Onmiddellijke invulling van één post en aanleg van een wervingsreserve 
Solliciteren kan tot 6 oktober 2022 

 

DE FUNCTIE 

In een technische ploeg en onder de supervisie van uw 
verantwoordelijke 

• plant en organiseert u het werk van uw ploegen, uw 
interventies en uw bouwplaatsen 

• staat u uw ploegen met raad en daad bij, zorgt u voor 
de follow-up en vergewist u zich van de kwaliteit en 
de kwantiteit van het werk 

• helpt u bij het beheer van de technische en financiële 
doelstellingen  

• motiveert u de medewerk(st)ers en bezorgt u hun de 
nodige informatie voor de goede werking van de 
dienst 

UW PROFIEL 

• U hebt ten minste een diploma van het hoger 
secundair onderwijs, richting bouw, openbare 
werken, mechanica, elektromechanica of een 
aanverwante richting (zie afwijkingen in de 
selectiebepalingen) 

• U hebt ten minste twee jaar ervaring op het vlak van 
bouw, beheer van werkterreinen en/of openbare 
werken 

• U hebt een definitief rijbewijs B (handgeschakeld 
voertuig) 

• U beschikt over een algemene kennis inzake 
stedelijke hydraulica (sanering en waterdistributie), 
burgerlijke bouwkunde en wegenwerken 

UW TROEVEN 

• U bent in staat de follow-up van werken te 
organiseren en te verzorgen 

• U leeft de veiligheidsregels en de signalisatie van 
mobiele en vaste bouwplaatsen na 

• U bent in staat plannen en opmetingsstaten te lezen 
en te controleren 

• U bent in staat problemen autonoom te behandelen 
en op te lossen, naar alternatieven te zoeken en 
oplossingen toe te passen 

• U kunt duidelijke instructies geven, de resultaten van 
de medewerk(st)ers volgen en sturen en erop toezien 
dat ze zich correct gedragen 

ONS AANBOD 

• Voltijdse betrekking met een arbeidsovereenkomst 
van onbepaalde duur  

• Brutomaandloon tussen 3 413 en 4 330 euro 
(geïndexeerde minimum- en maximumbarema's) 

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

• Goede balans tussen werk en privé  

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

• Zowel binnen- als buitenwerk; soms lichamelijke 
arbeid  

• Variabele werktijd van 7 tot 16 uur, van maandag tot 
vrijdag 

• Mogelijke deelname aan de piketrol  

De werktijd, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden 
kunnen verschillen naargelang van de werkplek.  

GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-
discriminatie 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: 
jobs@vivaqua.be 
Het gesprek dat peilt naar uw motivatie vindt plaats tussen 17 en 21 oktober 2022. 


