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POLYVALENT TECHNISCH MEDEWERKER / TECHNISCH ASSISTENT
Niveau C
FWI / Belspo: Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte - Aeronomie , Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen , Koninklijke Sterrenwacht van België en Planetarium , Koninklijk Instituut
voor het Kunstpatrimonium
JOBINHOUD:
Met zorg en volgens nauwkeurige instructies onderhoudstaken uitvoeren en onderhouden van de
gebouwen en dit onder de dagelijkse leiding van het afdelingshoofd.
Als technisch medewerker / technisch assistent technische ondersteuning bieden.
Als technieker de montage, de controle, het onderhoud, de service en de reparaties van apparaten,
installaties en gebouwen uitvoeren ten einde hun goede werking te verzekeren en defecten te
voorkomen of te identificeren.
Als expert de behoeften van de instelling analyseren en de nodige aanpassingen (laten) doen aan de
technische installaties en de uitgevoerde werken van externe bedrijven controleren.
Als technisch verantwoordelijke de planning voorbereiden, de uitvoering van de technische
werkzaamheden coördineren en administratieve taken in technische dossiers uitvoeren.
Als materiaalmanager het gebouw, het materiaal, de uitrusting voorbereiden, onderhouden en
bewaren ten einde aan de noden van de dienst te beantwoorden.
Als collectiebeheerder hulp bieden bij de materiaalbeheertaken van de archieven en van de
bibliotheek, manipuleren en voorbereiden van de documenten voor de raadpleging.
Bewaken van de temperatuur en de vochtigheid binnen de diensten en verslag uitbrengen bij het
afdelingshoofd, verbetermaatregelen voorstellen bij geconstateerde problemen.
Controleren van de aanwezigheid van insecten en plagen (knaagdieren, ...), verbetermaatregelen
voorstellen bij geconstateerde problemen.
Afhankelijk van de dienst van tewerkstelling kan je ook ingezet worden als verhuismedewerker,
voorraadbeheerder of tuinier.
Afhankelijk van de dienst van tewerkstelling behoren weekendprestaties eveneens tot het
takenpakket.
PROFIEL:
Niveau C
AANBOD:
Statutair of contractueel, verloning volgens niveau, voordelen (gelijk voor iedereen: meer variatie
volgens FWI)

SELECTIEPROCEDURE:
Via Selor

