Schrijnwerker - Schrijnwerkster (m/v) (Ref. : 2017-RP20)
Bedrijfsdetails
Leefmilieu Brussel, de Administratie voor Leefmilieu en Energie.
Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en
biodiversiteit ). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze
worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen
aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel
ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid
en milieu.
U zal tewerkgesteld worden op de afdeling Facilities en Bouwkundig Patrimonium, voor het departement
Technische uitrustingen in het Werkplaats Schrijnwerkerij, verf- en laswerken.

Functie
Je zal instaan voor het onderhoud van de gebouwen en de uitrustingen in de parken in het kader van het beheer
en onderhoud van het bouwkundig patrimonium van Leefmilieu Brussel (interne en externe sites, met inbegrip
van de groene ruimten).
Taken
Timmer- en bouwwerken uitvoeren


Vervaardigen, assembleren, monteren, transporteren, plaatsen en herstellen van houten voorwerpen:



Banken en planken van duikers



Staken, palen en hekken



Panelen en kaders



Nestkastjes



Gyproc-scheidingswanden plaatsen

Vervoeren en helpen bij evenementen


De tenten, podia, spandoeken, tentoonstellingspanelen, hekken en signalisatieborden vervoeren, opzetten en installeren ...



Het materiaal en de uitrustingen verhuizen en transporteren

Polyvalente hulp aanreiken


Herstellen van deuren, portalen, hekken, vensters, sloten, deurklinken ...



Herstellen van het tuingereedschap



Herstellen van buitenspeeltuigen



Klein metselwerk uitvoeren, bekisting, muren afbreken



Dakwerken (dakpannen, leien, ...) uitvoeren



Helpen schilderen



De taken uitvoeren die verband houden met metaalbewerking (frezen, zagen, boren, enz.)

Beheren en onderhouden van de gebouwen, het materiaal en de uitrusting


Erop letten dat men goed omgaat met de werkplaats en dat men ze continu onderhoudt



Omschrijven van de behoeften inzake herstellingen, vervangingen, ombouwingen of uitbreidingen



Het ter beschikking gestelde materiaal onderhouden



De machines voor het schoonmaken van het verfgereedschap gebruiken

Helpen bij dringende interventies


Opengebroken sloten vervangen/herstellen



Gebroken ruiten vervangen



Openingen met behulp van panelen beveiligen

Profiel
Diploma
Leercontract van schrijnwerker

Technische competenties


Goede kennis van bouwwerker en schrijnwerkerij



Je kent de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.



Een rijbewijs B is een troef

Gedragscompetenties


Je verzamelt en verwerkt informatie in verband met het werk en geeft deze correct weer binnen de beschikbare termijn.



Je structureert je eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelheid aan verschillende taken op een systematische
manier uit te voeren.



Je ondersteunt actief de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van
conflicten tussen collega's.



Je deelt je kennis, inzichten en werkwijzen met anderen.



Je neemt een flexibele houding aan bij veranderingen en past je aan veranderende omstandigheden en diverse situaties
aan.



Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert een persoonlijke
dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.



Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert de vertrouwelijkheid, je
komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.



Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en je neemt je verantwoordelijkheid op voor de
correctheid van ondernomen acties.



Je toont respect voor anderen, hun ideeën en meningen, je aanvaardt procedures en instructies.

Aanbod


Een contract van onbepaalde duur



Een voltijdse betrekking



Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie



Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)



Maaltijdcheques (7 €)



Mogelijkheid tot tweetaligheidpremie (via Selor examen)



Een permanente vorming



Een hospitalisatieverzekering



Een MIVB- abonnement



Een tussenkomst in het abonnement bij NMBS, De Lijn, TEC



Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets



35 dagen verlof per jaar



Mogelijkheid tot kinderopvang in juli of augustus



Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?
Solliciteer via de link "Solliciteer nu"
Online op:
vr 25 mei 2018
Locatie:
Technische site van Woluwe - Parc van Woluwelaan,
68 - 1160 Brussel

