Het gemeentebestuur van Jette is op zoek naar een

Architect (m/v)
Voltijds vervangingscontract

Het gemeentebestuur van Jette geeft zich als opdracht een warme omgeving te creëren gericht op de
levenskwaliteit van de burgers.
Hiervoor engageert het gemeentebestuur van Jette zich met name om een veilige leefomgeving te
garanderen waar het goed leven is.
Vacature
Architect – Gemeentelijk patrimonium (m/v)
Opdracht
Een team van verschillende tussenpersonen (zoals de aannemers) coördineren. De infrastructuren
waarderen met voortdurende aandacht voor de creativiteit, de functionaliteit, en de duurzame ontwikkeling.
De verschillende diensten en teams adviseren en belichten.
Een beheer- en opvolgingssysteem op touw zetten voor het onderhoud, de renovatie, de bouwconstructie
met de medewerking van verschillende betrokkenen.
Hoofdtaken
Technische deskundigheid
- De volledige analyse maken van de vergunningaanvragen die door de bevolking ingediend worden, met
name de opstelling van ontwerpen van beslissingen op dit vlak
- De technische haalbaarheid van projecten analyseren, rekening houdend met alle imperatieven (financiële
beperkingen, wetgeving over de constructive, bijzondere eigenschappen van het veld, details van uitvoering,
…)
- Lastenboeken opstellen
- Implementatieplannen tekenen met behulp van tools (Computer Aided Drafting & Design)
- Offertes van aanbestedingen vergelijken
- De werkzaamheden ontvangen en de facturatie controleren
- Het technisch dossier maken voor de bestuurder der werken
- De reglementaire opvolging van de dossieres verzekeren (toepassing van de wetgeving inzake architectuur,
stedenbouw en patrimonium)
Projectbeheer
- De haalbaarheid van de projecten analyseren (aan de éne kan door financiële, menselijke en technische
middelen, en aan de andere kan naargelang van de strategische doelstellingen, de prioriteiten en de
spoedgevallen)

- Alle betrokkenen door een project verenigen door vergaderingen te organiseren en te animeren
(uitwisseling van ervaringen), en door met de partners van het project te communiceren over de
vooruitgang van het project
- De vooruitgang van projecten controleren (opvolging van werven, werken, kosten, termijnen)
- Het project evalueren, de balans opmaken op basis van oorspronkelijk vooropgestelde doelstellingen
- De onderhouds- en herstellingswerken plannen en opvolgen
- Nieuwe werk- en communicatie instrumenten ontwikkelen
Toelatingsvoorwaarden
- Vereiste diploma : Master van Architect
- Rijbewijs B
- Over het Selor taalbrevet - schriftelijk (artikel 8) en mondeling (artikel 10) – beschikken, of bereid zijn om
erin te slagen
- Een blanco uittreksel uit het strafregister hebben
Gezochte profiel
Gezochte competenties :
Kennis
- Technieken van bouwmethodes (schepping, ontwerp van bouwen, stabiliteit, fundering, druipen,
structuren, afwerkingen, …)
- Coordinatie en controle van de werven
- Reglementair kader inzake stedenbouw
- Interesse voor het milieu en de duurzame ontwikkeling
- Huidige architecturale normes, maar ook van monumenten die gebouwd werden op andere tijden
- Goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Frans
Technische competenties
- Technische tekening
- Programma’s Autocad enPhoenix
- Bureautica : Word, Excel, Outlook
Gedragscompetenties
- Analyseren
- Resultaatgericht werken
- Oplossingen vinden
- Creatief zijn
- Zich ontwikkelen
- Zich aanpassen
- Samenwerken
- Assertief zijn
- Overtuigen
- Zijn werk structureren
Wij bieden :
- Voltijds vervangingscontract
- Uurrooster : glijdende uurrooster (begin tussen 07u30 en 08u30, middagpauze van een halfuur tussen 11u30
en 13u30, vertrek tussen 15u45 en 18u00)
- Schaalwedde van niveau A (niveau Master) van toepassing in de Brusselse besturen
- Valorisatie van de anciënniteit voor voorgaande functies van Architect

- Maaltijdcheques van 6,70 € / werkdag
- Taalpremie in geval van het behalen van het Selor taalbrevet (schriftelijke en mondelinge proeven)
- Terugbetaling (100%) van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (nmbs, mivb, tec, delijn)
- Inhalen van overuren in de vorm van verloven
Selectieprocedure
De selectie bestaat uit een mondelinge en/of een schriftelijke proef.
De gemeente Jette bevordert de gelijke kansen. Menselijke kwaliteiten zijn bepalend, ongeacht het geslacht, de
seksuele geaardheid, de leeftijd, de afkomst of de handicap van de persoon.
Hoe kunt u solliciteren ?
Stuur ons uw kandidatuur per mail (jobs@jette.irisnet.be) of per fax (02 422 31 95), door de functiebenaming
« Architect» (referentienummer 241762) in het onderwerp duidelijk te vermelden, en door alle*
hiernavolgende documenten door te sturen :
- CV
- kopie van het diploma (Master van Architect)
- kopie van het rijbewijs B
- eventueel de kopie van de Selor taalbrevet of kopie van de inschrijving voor de proef
* De onvolledige kandidaturen (die niet alle vereiste documenten omvatten) zullen niet in aanmerking
komen
U zal onze vacatures ook op bedrijfspagina LinkedIn terugvinden.

