
Vrachtwagenmecanicien + rijbewijs C (M/V/X) 

Werkgever 

Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnetwerk, kan de Stad Brussel 

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

Binnen het Departement Wegeniswerken staat de Dienst Ateliers Mechanica in voor het 

onderhoud van het autopark van de Stad Brussel. Er werken mensen met uiteenlopende 

beroepen in dit atelier, zoals mecaniciens, carrosseriebouwers, carrosserieschilders … 

Functie 

Je staat in voor het nazicht en de herstelling van de voertuigen van het wagenpark 

(vrachtwagen, bedrijfswagens, wagens, werftoestellen… ) 

Taken 

• Je voert het onderhoud en herstellingen uit van voertuigen (vooral vrachtwagens en 

wagens voor zwaar vervoer) en andere gemotoriseerde voertuigen 

• Je spoort defecten op en bepaalt welke technische oplossingen hieraan kunnen 

verhelpen 

• Je werkt zowel in het atelier als erbuiten, je neemt deel aan takelwerkzaamheden 

• Je gaat na of de voertuigen conform zijn en gaat ermee naar de technische controle 

• Je controleert of onderhoud en herstellingen die uitgevoerd werden bij externe 

partners goed uitgevoerd werden 

Profiel 

• Je beheerst de technische aspecten van het vak (de werking van een motor, werking 

van elektrische of elektronische uitrusting … ) 

• Je kan overweg met hefwerktuigen, software om pannes te detecteren en 

geïnformatiseerde controle(test)systemen, klein gereedschap… 

• Je kent de reglementering voor voertuigcontrole en past ze ook toe 

• Je respecteert de veiligheidsregels en de deontologie van je vak 

• Je kan vlot samenwerken met collega’s en gaat voor gemeenschappelijke objectieven 

Vereist diploma en rijbewijs  

Je bent in het bezit van minstens een attest lager secundair onderwijs met specialisatie 

mechanica of een attest lager secundair onderwijs in een andere richting en een erkende 

opleiding tot mecanicien. Je bent ook in het bezit van een rijbewijs B en C (in orde met 

vakbekwaamheid (code 95) en de medische keuring) 

Indien u uw diploma in het buitenland heeft behaald moet u behoudens uitzonderingen, een 

gelijkwaardigheidserkenning voorleggen die uitgereikt wordt door de Vlaamse Overheid 

(https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-

getuigschrift-in-vlaanderen) 



Aanbod 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 2047,86 euro (eventueel verhoogd in functie van 

eerdere professionele ervaring en de gezinssituatie) 

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

loonsimulator (https://loonsimulator.brussel.be/) 

• 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 

• 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 en je rijbewijs B en C) ten laatste op 31 maart 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 door de 

Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch 

uitgenodigd voor een praktische proef gevolgd door 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. 

 


