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Europese School Brussel IV werft aan :

Twee techniciens voltijds (m/v)
contrat onbepaalde duur
(Référence : PR88-2019-10)
De Europese scholen zijn een intergouvernemantale organisatie die een meertalige,
multiculturele en multinationale opleiding aanbieden.
FUNCTIEBESCHRIJVING
Beheer, supervisie, onderhoud en herstelling van de technische en audio visuele apparaten en
installaties

TAKEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planning en opvolging technische installaties
analyse van technische problemen en het aanbieden van oplossingen
Opvolging van de werken aan technische installaties : electriciteit, verwarming, onderhoud
gebouwen
Plaatsing nieuwe electrische circuits volgens de wettelijke voorschriften.
De hoofdtechnieker bijstaan in het onderhoud van de telefooncentrale en de parlofonie
Diverse werken inzake loodgieterij : plaatsen kranen en toiletten, herstellingen
Aanvragen offertes en bestekken
Voorbereiden en bijwonen driemaandelijkse vergaderingen met de Régie der Gebouwen
Opvolgen verbruik gas, water en electriciteit
Herstellen klein materiaal , meubilair
Inventaris, stockbeheer, bestellingen
Inrichting en voorbereiding lokalen voor vergaderingen en feesten.
Installatie lokalen voor evenementen, feesten die ‘s avonds of in het weekend kunnen doorgaan

GEWENST PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technische opleiding, graduaat, in electriciteit of electromechanica (of gelijkwaardig min 6 jaar
ervaring in een gelijkaardige functie)
Min 2 jaar ervaring in het technisch onderhoud van gebouwen
Uitstekende kennis van het Frans, kennis Engels en/of Nederlands
Informaticakennis
Zin voor verantwoordelijkheid
Organisatie, autonomie, capaciteit om initiatieven te nemen en zich te integreren in een team
Bereidheid tot het aanleren van nieuwe softwareapplicaties
Snelle beschikbaarheid voor technische interventies
Souplesse in de uurregeling in functie van de specifieke problemen
Beheer technische installaties (qualificatie B A 5 gewenst)
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AANBOD
•
•
•
•
•
•
•

Een contract van onbepaalde duur onderworpen aan de Belgische wetgeving inzake sociale
zekerheid en fiscaliteit (zie statut PAS op www.eursc.eu)
Een multiculturele werkomgeving
Maandelijks Brutosalaris van 3.781,21 €
Werkweek 37 u 30
En gevarieerde job met veel contacten
Mogelijkheid om kinderen in te schrijven in een Europese School.
Post beschikbaar vanaf 6 januari 2020

INTERESSE ?
Uw kandidatuur moet opgestuurd worden in PDF-formaat naar het volgend adres :
lae-recruitment@eursc.eu
Uw kandidatuur moet bestaan uit het volgende :
- Motivatiebrief met vermelding van de naan, coordinaten en telefoonnummer va twee referentie
- Curriculum Vitae
- Kopie behaalde diploma’s
Uw kandidatuur dient volgende referentie te vermelden : PR88 – TECHNICIENS – NAAM Voornaam
De kandidaturen die de vermelde procedure niet volgen zullen niet weerhouden worden.
Uitereste datum otvangst kandidaturen : 30.10.2019
De weerhouden kandidaten zullen utigenodigd worden voor een interview met en selectiecomité
tijdens de maand November.
De kandidaten die geen antwoord hebben ontvangen voor 20 november 2019 mogen hun kandidatuur
als niet weerhouden beschouwen.
De kandidaten moeten beschikken over een recent bewijs van goed gedrag en zeden (model 596-2 of
elk ander gelijkaardig document van een ander land).
De gegevens worden electronish bijgehouden met in acht name van de wetgeving op de privacy
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