Huis van de Arbeid vzw (Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek) beheert de kantoorgebouwen Aeropolis in Brussel
(Schaarbeek) waar de Nationale Secretariaten van gezondheidsfonds CM, ACV, Beweging.net en MOC gevestigd zijn.
Voor dit gebouwencomplex van 50.000 m² is Huis van de Arbeid vzw verantwoordelijk voor het technisch beheer,
de dagelijkse cleaning, catering, bewaking en beveiliging. www.aeropolistoday.be

Assistent-diensthoofd voor de Technische Diensten (M/V)
(voltijds contract met onmiddellijke indiensttreding)
We zoeken een bachelor of master (of gelijkwaardig door ervaring)
✓
✓
✓
✓
✓

met specialisatie in HVAC-technieken
met ervaring in gebouwenbeheer en technisch management
voor wie complexe elektrische systemen (hoogspanning) een uitdaging zijn
met ervaring in het werken met gebouwbeheersytemen
die vanzelfsprekend vertrouwd is met de gangbare softwaretoepassingen (word, excel, powerpoint,
outlook, autocad, …)
✓ met uitstekende kennis van het Nederlands en een goede toegepaste kennis van het Frans en het
Engels

Een verantwoordelijke ploegspeler die
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

zich sterk engageert in z’n opdrachten
een proactief denker en planner is met bijzondere aandacht voor het preventieaspect
zeer stipt is, zowel operationeel als administratief
participatief leiding kan geven aan een ploeg van een 10-tal techniekers
rechtstreeks rapporteert aan het diensthoofd van de technische diensten
met veel zin voor verantwoordelijkheid het diensthoofd assisteert en vervangt bij diens afwezigheid
bereid is tot occasioneel avond- en weekendwerk
die zich vindt in de missie, waarden en visie van de Christelijke Arbeidersbeweging

Wij bieden
✓
✓
✓
✓
✓
✓

een boeiend en afwisselend kader voor een echte ploegspeler
veel ruimte voor initiatief
aantrekkelijk salaris
groepsverzekering
hospitalisatieverzekering
We verwachten uw uitvoerige kandidatuurstelling uiterlijk op
verplaatsingsvergoeding
31 december 2022, waarna we u snel zullen uitnodigen voor een
kennismakingsgesprek.
Kandidaturen uitsluitend per e-mail aan
Ludwig.Schack@hvda.be
Voor meer info, bellen naar Ludwig Schack, directeur Huis van de
Arbeid - 02-246-30-70 of 0473-43-22-36 of naar
Bart Stemgée, Diensthoofd technische diensten
02-246-30-92 of 0473-43-22-37

