
AMet zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet, kan de Stad Brussel 

beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 

 

Je zal tewerkgesteld worden bij het Departement Openbaar Onderwijs, dat instaat voor het 

beheer van de scholen en parascolaire instellingen van de Stad, zowel op pedagogisch als 

op administratief vlak (human resources, financiën, roerende en onroerende goederen).  

 

De Stad Brussel is op zoek naar een coördinator technische projecten (M/V/X) voor de Dienst 

Logistiek 

 

 
VEREIST DIPLOMA 

• Je bent in het bezit van een technisch universitair diploma van architect 

 

MISSIE 

• Je leidt renovatieprojecten met betrekking tot het vastgoedpatrimonium van Openbaar 

Onderwijs. Je waakt erover dat menselijke, financiële en materiële middelen worden 

ingezet en bent de link tussen de verschillende spelers.  

 

TAKEN 

• Je zet de onderliggende noden in renovatieprojecten om en maakt een eerste analyse 

van de verzoeken, vult ze in, neemt contact op met de belanghebbenden  

• Je start renovatieprojecten op en volgt ze op 

• Je werkt samen met de gebruikers en de technische diensten die de studies en werken 

beheren. Je werkt met hen samen om problemen op te lossen en het succes van 

projecten te verzekeren 

• Je stelt uiteenlopende documenten op zoals adviezen, nota’s, pv’s, verslagen, 

briefwisseling, … 

 

PROFIEL 

• Je hebt je architectuurstage beëindigd   

• Je werkt autonoom in een multidisciplinaire ploeg 

• Je bent georganiseerd en oplossingsgericht  

• Je hebt een vlotte pen en communiceert duidelijk 

• Je hebt een uitstekende kennis van de tweede landstaal (Nederlands of Frans) 

• Je kan vlot overweg met de meest courante informaticatoepassingen 

• Diplomatie, duidelijkheid, striktheid, structuur, enthousiasme en geduld zijn vereiste 

kwaliteiten  

 

AANBOD 

• Een job van universitair niveau 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 3118,49 euro (eventueel verhoogd in functie van 

eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor 

het taalexamen) 

Om een idee te hebben van wat je gaat verdienen, kan je gebruik maken van onze 

loonsimulator.  

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de 

vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een 

hospitalisatieverzekering 

• Regelmatige bijscholing 

https://loonsimulator.brussel.be/


• Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het 

UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair 

Kinderziekenhuis Koningin Fabiola) 

 

INLICHTINGEN 

• bij het Departement HR - Dienst Werving  

Administratief Centrum 

Anspachlaan 6 (13de verdieping) 

1000 Brussel 

02 279 24 20 

• openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u 

 

SOLLICITEREN 

• Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste 

diploma) ten laatste op 21/01/2021. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste 

documenten) worden niet in aanmerking genomen. 

• Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De 

kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-

testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een 

selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.  

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen 

onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.  

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden 

met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure 

of voor de integratie binnen onze administratie. 

 
 

 


