
 
De Stad Brussel is op zoek naar een HVAC-elektricien (M/V/X) voor de Dienst Speciale 
Technieken. 
 
DIPLOMA 
 
Je bent in het bezit van een diploma lager secundair onderwijs optie: verwarming; ventilatie, 
elektriciteit of elektronica.  
 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 
gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-
getuigschrift-in-vlaanderen 
 
MISSIE 
 
Je onderhoudt, hertstelt, verwijst en depanneert verwarmingsketels/verwarmingsapparatuur 
in de openbare gebouwen van de Stad Brussel, dit om het comfort van de gebruikers te 
verzekeren.  
 
 
TAKEN 
 

- Je vervangt defect materiaal (brander, ionisatiesonde, thermokoppel, gasblok, 
servomotor driewegkranen, thermostaat, circulatiepomp en kelderpomp) 

- Je onderhoudt de verwarmingsketels en stookplaatsen  
- Je herstelt en depanneert de verwarmingsketels en verwarmingsapparatuur 
- Je voert de afstelling van stookketels uit en periodieke EPB controles 
- Je voorziet het nodige gereedschap en zorgt voor de hantering ervan voor de goede 

uitvoering van de werf 
- Je voldoet aan de ARAB (Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming) 
- Je laadt, lost en schikt het materiaal 
- Je geeft duidelijke en eerlijke feedback aan de teamleader over de situatie op de 

werf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnetwerk, kan de Stad Brussel 
beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
 
Je zal tewerkgesteld worden bij het Departement Openbaar Patrimonium. De voornaamste 
missie van dit departement bestaat erin in te staan voor de constructie en het onderhoud 
van de gebouwen van het openbaar patrimonium en de monumenten van de Stad. 
 
Het is verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud van ongeveer 300 
openbare gebouwen, alsook monumenten, fonteinen en openbare kunstwerken. Het 
bestudeert en voert renovatie-, restauratie- of bouwprojecten uit voor openbare 
patrimonium gebouwen. 
 



PROFIEL 
 

Ervaring met onderhoud en reparatie van HVAC-installaties (verwarming - ventilatie – 
airconditioning) is gewenst. 
 
- Je hebt een Btecch bekwaamheidsattest (vroeger gekend als Cedicol )behaald als 'EPB-
verwarmingsketeltechnicus L en G1  
- Je hebt een rijbewijs B 
- Je hebt kennis van of ervaring met HVAC-installaties, materialen en elektriciteit 
- Je bent resultaatgericht 
- Je werkt goed zowel in een team als alleen  
- Je structureert uw werk en maakt gebruik van planning- en monitoringinstrumenten 
- Je drukt zich uit en schrijft duidelijk en vloeiend in het Frans en/of het Nederlands 
- Je handelt met integriteit en professionalisme 
 
 
AANBOD 
 
• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2047,86 euro (eventueel verhoogd in functie van 

eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie ) 
• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de 

vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een 
hospitalisatieverzekering 

• Regelmatige bijscholing 
• Mogelijkheid aan telewerk  
• Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het 

UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair 
Kinderziekenhuis Koningin Fabiola) 

 
SELECTIEPROCEDURE 
 
Stuur ons uw kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) 
via http://jobs.brussel.be/ ten laatste op 04/09/2021. Met onvolledige kandidaturen wordt 
geen rekening gehouden. 
 
Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten 
die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor een selectietesten en 
een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt 
naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.  
 
Inlichtingen 
 
• bij het Departement HR - Dienst Werving: 

Administratief Centrum 
Anspachlaan 6 (13de verdieping) 
1000 Brussel 
02 279 24 20 

 
• openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u 
 
De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen 
onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.  
 
Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden 
met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of 
voor de integratie binnen onze administratie. 
 
 
 
 

http://jobs.brussel.be/


 
 


