DE GEMEENTE UKKEL WERFT AAN
Elektricien (M/V) - Dienst Onderhoud van de gemeentegebouwen

UW TAKEN:








U stelt elektriciteitspannes of -storingen vast en traceert ze;
U grijpt in bij herstellingen of bij de plaatsing van nieuwe elektrische installaties;
U herstelt de installatie of de uitrusting;
U doet voorstellen om de installaties te verbeteren;
U verzekert de veiligheids-, kwaliteits- en omgevingsaspecten bij tussenkomsten;
U kunt bestanddelen van hun drager demonteren (behuizing, kasten, buisomhullingen, ...), ze
herstellen of vervangen;
U bent polyvalent en ondersteunt het team bij allerhande werkzaamheden.

UW PROFIEL:
U heeft een diploma elektriciteit of beschikt over een afdoende ervaring (minstens 5 jaar) in een
gelijkaardige functie.
U kent de veiligheidsregels met betrekking tot elektrische installaties (AREI).
U beheerst de elektrische technieken (kasten, bekabeling, behuizing, telefonie, videofonie, ...).
U kunt elektrische plannen en schema's (zowel eendraads- als situatieschema's) lezen en aanpassen.
U beheerst de controle- en detectieapparaten (multimeter, verliesmeter, ...).
U heeft kennis van HVAC.
U kunt op hoogte werken.
U bent dynamisch, assertief, strikt en verantwoordelijk.
U kunt goed communiceren en nieuwe contacten leggen schrikt u niet af.
U past zich gemakkelijk aan.
U kunt kalm blijven en geeft blijk van zelfbeheersing.
U heeft een analytische geest en kunt problemen opsporen en verhelpen.
U kunt zelfstandig werken en durft initiatief nemen.
U werkt graag in teamverband.
U bent flexibel.
Kennis van computertoepassingen is een bijkomende troef.
U beschikt over een rijbewijs B.
ONS AANBOD:
Contract met bepaalde duur (verlengbaar).
Onmiddellijke indiensttreding.
Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (Niveau D1 - elektricien).
Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit uit de overheidssector en de privésector.
Aangename werkomgeving.
Eindejaarstoelage.

Aangepast werkrooster in juli en augustus.
Gratis MIVB-abonnement.
80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer.
Mogelijkheden om opleidingen te volgen.
Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de
hospitalisatieverzekering, ...).
GEÏNTERESSEERD?
Stuur uw kandidatuur (motivatiebrief en cv) per post naar het gemeentebestuur van Ukkel Personeelsdienst - Jean Vander Elstplein 29 - 1180 Brussel of per e-mail naar personeel@ukkel.be.
U kunt per e-mail ook bijkomende inlichtingen krijgen bij de heer Rabie CHENOUILI rchenouili@ukkel.brussels - met vermelding van uw volledige gegevens.

