Het gemeentebestuur van Jette is op zoek naar een

Elektricien (m/v)
Voltijds contract van onbepaalde duur

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
Elektricien (m/v)
Hoofdtaken
- Dagelijkse taken verdelen aan verschillende arbeiders
- De opvolging uitvoeren volgend op de firma (AIB-Vinçotte)
- Nieuwe elektrische installaties + blokschema inrichten
- Elektrotechnische verdeelinrichting maken
- Telecom-antennes plaatsen
- Installaties wijzigen: stopcontacten, lampen en lichtvlekken,...
- Elektrische toestellen en installaties herstellen in de gemeentelijke gebouwen : gebroken stopcontact,
Vermogensschakelaar , Differentieel, knipsel van kabels, defekte toestellen (ballast, Condensator), urenteller,
boiler om aan te sluiten, Huishoudelijke apparatuur en gereedschap, verwarmer, telefonie/parlofonie,
computer bekabeling.
Toelatingsvoorwaarden
- Vereiste diploma : Hoger secundair onderwijs + 7de beroepsjaar in elektriciteit
- Rijbewijs B
- Een blanco uittreksel uit het strafregister hebben
Gezochte profiel
Gezochte competenties :
Kennis
- Algemene voorschriften voor elektrische installaties
- Regels inzake veiligheid, hygiëne, bescherming van de goederen, de personen en het milieu
- Apparatuur en gereedschap
- Eigenschappen van conformiteit van de materialen
- Samenstelling van een Frequentieregelaar voor asynchrone motor en voor DC motor (blokschema)

Technische competenties
- Lezen, analyse en ontwerp van bedraling
- Eenvoudige mechanische bewerkingen die noodzakelijk zijn voor de montage van elektrische toestellen
- Nodige rekeningen voor de uit te voeren controles
Gedragscompetenties
- Bestuurlijke capaciteit (teambeheer)
- Bekwaamheid om oplossingen te vinden
- Leervaardigheid
- Bekwaamheid om zijn werk structureren
- Autonomie
- Omgaan met emoties
- Volharding
- Aanpassingsvermogen
- Teamgeest
Wij bieden :
- Voltijds contract van onbepaalde duur
- Vaste uurrooster : van maandag tot vrijdag, van 07u30 tot 15u36
- Schaalwedde van niveau C (niveau Hoger secundair onderwijs) van toepassing in de Brusselse besturen
- Valorisatie van de anciënniteit voor voorgaande functies van elektricien
- 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)
- 26 dagen van reglementaire verloven
- Inhalen van overuren in de vorm van verloven
- Mogelijkheid om opleidingen te volgen
Selectieprocedure
De selectie bestaat uit een praktische proef en/of een mondelinge 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.
Stuur ons uw kandidatuur per mail (jobs@jette.irisnet.be) of per fax (02 422 31 95), door de functiebenaming
« Elektricien» (referentienummer 242000) in het onderwerp duidelijk te vermelden, en door alle*
hiernavolgende documenten door te sturen :
- CV
- kopie van het diploma (7de beroepsonderwijs – Elektriciteit)
- kopie van het rijbewijs B
* De onvolledige kandidaturen (die niet alle vereiste documenten omvatten) zullen niet in aanmerking komen

U zal onze vacatures ook op bedrijfspagina LinkedIn vinden.

