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ELEKTRICIEN
Niveau C
FWI / Belspo: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
JOBINHOUD:
Je maakt kleine studies (opmetingen, schema’s, plannen).
Je maakt uitzonderlijk gebruik van Autocad voor het schrijven en wijzigen van technische tekeningen
en schema's van elektrische circuits.
Je verschaft informatie voor het bijwerken van verschillende elektrische schema’s en plannen en je
verleent advies in verband met de praktische mogelijkheden tot uitvoering van een opdracht
Je ziet er op toe dat onderhoudswerken uitgevoerd worden.
Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en reparaties van algemene elektrische installaties
(hoog-en laagspanning), en van alarmsystemen, brandalarmen, computerdatakabels, telefoon,
beveiligingscamera's en audio-museum gidsen.
Je stelt de verlichting bij het opzetten van bv tentoonstellingen in en past deze aan.
Je zorgt ervoor dat de technische installaties en gebouwen goed worden onderhouden.
Je voert periodieke controles uit, doet onderhoudswerken aan de elektrische infrastructuur en
installaties (zekeringkasten, verlichting, …) en signaleert mogelijke problemen aan de
verantwoordelijke.
Je voert, al dan niet met collega’s of privéfirma’s, diverse elektriciteitswerken uit bij de (her)inrichting
van lokalen of gebouwen. Bijvoorbeeld: je trekt kabels, je vervangt schakelaars, stopcontacten, enz.
Je detecteert defecten in elektrische circuits of installaties en lost deze op. Bijvoorbeeld: je herstelt de
elektriciteitstoevoer naar telefoon, pc of fax, je herstelt elektrische apparaten, enz.
Je maakt deel uit van een klein team van technici die in een beurtrol de weekend-of nachtdienst
verzorgen.
Je verzekert in een beurtrol de wekelijkse wachtdienst vanuit uw woonplaats, waarbij je mogelijk
interventies op de site van de musea / instellingen dient uit te voeren.
Je werkt onder de onmiddellijke leiding van het hoofd van de afdeling elektriciens.
Je plant, met goedkeuring van je chef, je eigen opdrachten, controleert je eindresultaat en
communiceert hierover met je collega's en je chef.
Je werkt voornamelijk op een hoofdsite. Je kan ook ingezet worden in de satelliet musea.
Je kan uitzonderlijk ook ingezet worden bij andere taken dan elektriciteitswerken (helpen bij
verhuizingen, hulp bij koeriers, ...).
Je zult je, na een inwerkperiode, ook verder inwerken op een aantal deeldomeinen.
Je past de geldende veiligheidsnormen zorgvuldig toe tijdens de uitvoering van je opdrachten.
Je bent flexibel op vlak van werktijden. Normale werktijden zijn van 8u-9u tot 16u-17u.
PROFIEL:
Niveau C
AANBOD:
Statutair of contractueel, verloning volgens niveau, voordelen (gelijk voor iedereen: meer variatie
volgens FWI)

SELECTIEPROCEDURE:
Via Selor

