
Met zo’n 3900 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnet, kan de Stad Brussel 
beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Het Departement Organisatie is belast met het toezicht dat de Stad uitoefent op diverse 
publieke organen, het secretariaat van het College en de Gemeenteraad, de 
administratieve sancties maar ook met de public relations. 
Het Secretariaat van de Vergaderingen verzekert, onder de functionele leiding van de 

Stadsecretaris, het secretariaat van de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en 
Schepenen. Het beheert de organisatie van vergaderingen, de voorbereiding, verspreiding 
en archivering van agenda's en notulen, de raadpleging van documenten door de 
vertegenwoordigers en de persoonlijke dossiers van de vertegenwoordigers. Het stelt ook zijn 
juridische en administratieve deskundigheid ter beschikking van andere diensten en wordt 
regelmatig geraadpleegd om advies te verlenen of instructies op te stellen voor het opstellen 

van administratieve besluiten en de te volgen procedures 

 
Juridisch dossierbeheerder (M/V/X) voor het secretariaat van de vergaderingen 

 
 

 
 

 
VEREIST DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een licentiaatsdiploma / master in de rechten 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

getuigschrift-in-vlaanderen 

 

MISSIE 

Je maakt deel uit van een team van 10 medewerkers waar u aan het goede administratieve 
verloop van de vergaderingen van de plaatselijke politiek van de Stad Brussel 
(Gemeenteraad en College). Je ziet erop toe dat de wetgeving en procedures worden 
nageleefd en voert de instructies van de stadsecretaris uit. Je bent regelmatig aanwezig op 
de avondvergaderingen van de gemeenteraad. Je werkt samen met alle diensten van de 
Stad Brussel en hebt regelmatig contact met de politieke mandatarissen en de 
schepenkabinetten. 
 
TAKEN 

• Je ziet toe op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen (de nieuwe 

gemeentewet, intergemeentelijke wetgeving, gemeentelijke vzw's, enz.), alsook op de 
interne procedures en reglementen van de Stad (administratieve controle, goed bestuur, 
retributies, transparantie, enz.) 

• Je stelt dossiers op over de vertegenwoordiging van de Stad in diverse structuren 
(statuten, beheersovereenkomst, mandatenschrift, enz.) en zorgt voor de bijwerking 
ervan 

• Je leest de stukken met betrekking tot de agendapunten van het College of de Raad, je 
corrigeert ze of laat ze corrigeren, je vult ze aan of laat ze voltooien en je stelt de notulen 
van de vergaderingen op 



• Je verzamelt bij de diensten en de betrokken schepenkabinetten informatie die nuttig is 
voor de presentatie van dossiers aan de besluitvormingsorganen en voor de organisatie 
van vergaderingen, en je ontwikkelt een netwerk van contacten 

• Je stelt, in beide regionale talen, verslagen, ontwerpresoluties, brieven, e-mails, instructies 

en dienstorders op 
• Je staat de Stadsecretaris en de directie bij bij de voorbereiding van de vergaderingen 

van het college/de raad en bij de follow-up van de genomen besluiten of bij het beheer 
van alle andere materie die binnen de bevoegdheid van het secretariaat van de 
vergaderingen valt 

• Je ontvangt bezoekers, behandelt verzoeken om informatie of follow-up van interne 

diensten, schepenkabinetten, burgers, advocaten en structuren waarin/waarmee de 
Stad vertegenwoordigd is of samenwerkt 

• Je coördineert en staat een deel van de medewerkers van de dienst bij bij hun taken en 
controleert de geproduceerde documenten 

 
PROFIEL 

• Ervaring als jurist is gewenst 
• Je hebt goede kennis van gemeenterecht en administratief recht. Kennis van andere 

juridische domeinen vormt een troef 
• Je bent polyvalent ingesteld om verschillende types dossiers te behandelen 
• Je gaat gestructureerd en nauwkeurig te werk zonder de opgelegde deadlines uit het 

oog te verliezen 
• Je hebt een analytisch denkvermogen en gaat oplossingsgericht te werk voor het geheel 

va, de dossiers binnen de dienst 

• Je bent in staat de belangen van de Stad Brussel te laten primeren en deze in alle 
omstandigheden te verdedigen 

• Je kunt flexibel zijn in jouw uurrooster om de voorbereiding van vergaderingen te 
verzekeren en aanwezig te zijn indien nodig  

• Je bent in staat professionele contacten te ontwikkelen met verschillende partners om de 
samenwerking te optimaliseren 

• Je hebt zin voor synthese en beschikt over een vlotte pen 
• Je kan vlot overweg met MS Office 
• Je hebt een zeer goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans 

 
AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3180,82 euro (eventueel verhoogd in functie van 

eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor 
het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 
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 
• 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 uw kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste 
diploma) via http://jobs.brussel.be/ ten laatste op 27/10/2020. Met onvolledige kandidaturen 
wordt geen rekening gehouden. 

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. 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport draagt aan de hand van talrijke en 
veelzijdige activiteiten bij tot de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke ontspanning 
van de burgers.  

 
De zes musea van de Stad hebben een missie tot verrijking van de collecties, wetenschappelijk 
onderzoek naar de collecties, conservering en restauratie van de objecten en kunstwerken met 
een link naar onze Brusselse geschiedenis. Naast deze taken van primordiaal belang streven de 
musea en expositieruimten van de Stad Brussel ernaar om de geschiedenis van Brussel net als 
hedendaagse kunst te kunnen openstellen naar een zo breed mogelijk publiek aan de hand 

van hun collecties (missie van openheid naar het publiek en uitgave, pedagogische missie).  
De Dienst Bewaking – Onthaal – Logistiek is een ondersteunende dienst, samengesteld uit een 
dertigtal medewerkers die opgeleid zijn om de bewaking te verzekeren, de veiligheid te 
garanderen van de musea en tentoonstellingsruimten en de werken die erin opgesteld zijn, het 
onderhoud van de sites te doen en in te staan voor de montage, demontage en het transport 
van het materiaal, het onthaal en de informatieverstrekking aan het publiek.  

 

De Stad Brussel is op zoek naar een adjunct-coördinator (master, bachelor of 
humanioradiploma) (M/V/X) voor de dienst Logistiek en Bewaking 

 

 
 

VEREIST DIPLOMA EN OPLEIDING 

• Je bent in jet bezit van een humanioradiploma, een bachelor of een master  
Of 
 
Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van 

assistent, secretaris of bestuurssecretaris  
 
 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-

getuigschrift-in-vlaanderen 

 

MISSIE 

Als verantwoordelijke van de Dienst Onthaal, Bewaking en Logistiek van de Musea van de Stad 
Brussel organiseer en superviseer je het werk van een dertigtal bewakers, schoonmakers en 
arbeiders. Je krijgt daarvoor de hulp van een teamleider. Je bent verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het publieksonthaal en van de veiligheid van zowel bezoekers als kunstwerken. Je 
verzekert de interne communicatie en waakt over de arbeidsvoorwaarden van de teams. Als 

strategisch verantwoordelijke van de interne bewakingsdienst van het Departement Cultuur, 
Jeugd, Ontspanning en Sport, waak je over de toepassing van de bewakingswet.  
 
TAKEN 



• Je coördineert, organiseert en superviseert het werk van de dienst met respect voor de 
wetgeving en de geldende procedures. Daarbij verlies je de kwaliteit van het 
publieksonthaal nooit uit het oog. Je werkt procedures uit en verbetert ze waar nodig 

• Je verdeelt het werk van de teamleider en de bewakers, schoonmakers en arbeiders van de 
musea 

• Je controleert de kwaliteit van het publieksonthaal, de bewaking en het onderhoud van de 
verschillende sites, ook als dit door externen gebeurt. Je controleert de toepassing van de 
procedures, reglementen en instructies 

• Je waakt over de conformiteit van de interne bewakingsdienst van het departement met de 

wetgeving rond bewaking, je waakt over de opleiding en opfrissingscursussen van de 
bewakers, je anticipeert op mogelijke problemen en stelt verbeteringen voor 

• Je zorgt voor de integratie van nieuwe medewerkers, vormt hen en legt hen de job uit 
• Je organiseert regelmatig een briefing, voert integratie-, plannings-, functionerings-, 

evaluatie-, selectie- en verzuimgesprekken met het personeel van je dienst. Je komt tussen in 
het geval van conflicten of problemen 

• Je superviseert het logistieke aspect van de dienst (kassa’s, kasprogramma’s, 
betaalterminals, scanmateriaal, boeken- en productenstock, uniformen, 
veiligheidssystemen, schoonmaakproducten, technische uitrusting … ). Je superviseert het 
dagelijkse beheer van de kassa, de registratie van de inkomsten en de statistieken 

• Je stelt infofiches op voor de bewakers, procedurefiches, verslagen, pv’s van vergaderingen 
… 

• Pertinente informatie bezorg je aan de Directeur Archieven-Musea-Cultuur of aan de 
Directeur-Generaal (teambeheer, uitvoering van de prestaties …) 

 

PROFIEL 

• Je hebt ervaring met het leiden van een team 
• Je denkt oplossingsgericht 

• Je hebt een groot aanpassingsvermogen en bent stressbestendig 
• Je beheerst de veiligheidsregels en -instructies net als de bewakingswet 
• Je werkt tijdens de kantooruren en bent bereid om uitzonderlijk ook weekend- of 

avondprestaties te verrichten (vernissage bv) 
• De opleiding “strategisch leidinggevende bewaking” is een pluspunt voor deze functie.  

 
 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2111,71 euro (humanioradiploma) 2345,23 euro (bachelor) 

of 3180,82 euro (master) (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, 

de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een 

schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.  

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de 
vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een 
hospitalisatieverzekering 

• 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 16/02/2022. 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 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. 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 

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

 

Het Departement Financiën van de Stad Brussel is verantwoordelijk voor het beheer van het 

boekhoudkundige en het begrotingsbeheer. Dit departement is verantwoordelijk voor de 

opvolging van de boekhouding en de voorbereiding van de jaarlijkse rekening, het opstellen 

van de begroting en voert de controle uit over de wettelijkheid en de regelmaat van de 

uitgaven. Het departement centraliseert ook de opvolging en de controle van alle 

inkomsten uit schuldvorderingen en taksen. Vallen ook onder de bevoegdheden van dit 

departement: de inning van vorderingen en heffingen, het beheer van de thesaurie, het 

vermijden van verjaring van rechten en vorderingen en het overgaan tot inbeslagname en 

overdrachten. 

 

De Stad Brussel is op zoek naar een adjunct-diensthoofd (M/V/X) voor het Centraal 

Secretariaat van het Departement Financiën 

 

 

VEREIST DIPLOMA 

• Je bent in het bezit van een master of licentiaatsdiploma 

 

Of 

  

 

Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau A 

(graad van bestuurssecretaris) 

 

 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

of-getuigschrift-in-vlaanderen 

MISSIE 

Je bent verantwoordelijk voor de resultaten van het centraal secretariaat, met respect voor 

de objectieven die vastgelegd werden door het departementshoofd. Je coördineert de 

verschillende activiteiten, superviseert het team en optimaliseert de werking van de dienst 

met oog voor de kwaliteit ervan. Je bent ook verantwoordelijk voor de dossiers en projecten 

van de dienst.  

 

TAKEN 

• Je coördineert en superviseert de activiteiten van het team 

• Je ontwikkelt tools, processen en procedures in het kader van de opvolging van subsidies 

ontvangen vanuit de federale of gewestelijke overheid en optimaliseert de 

samenwerking met de instellingen die van deze subsidies afhangen (OCMW, Openbaar 

Onderwijs, hospitalen …) 

• Je bereidt het budget voor en voert het uit (wijzigingen, andere toewijzingen, 

overdrachten … ) samen met de dossierbeheerder 

• Je verzekert de opvolging en de kwaliteit van het werk en de dossiers die door je team 

behandeld worden op het vlak van HR voor de medewerkers van het departement, 

rond betalingen van facturen, de opvolging van de budgetten … 

• Je maakt dossiers op in het kader van subsidies, rond het directiecomité, de vergadering 

van ontvangers … en volgt ze verder op 

• Je leidt teamvergaderingen om de administratieve en personeelsdossiers te bespreken 

• Je adviseert en begeleidt de PWA-verantwoordelijken bij hun facturenbeheer en de 

instellingen als het OCMW en hospitalen bij hun subsidieaanvragen 

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


• Je stelt conventies op en verslagen voor de directie en waakt over een goede interne 

communicatie binnen het departement 

 

PROFIEL 

• Ervaring in teambeheer vormt een troef 

• Kennis rond het functioneren van of ervaring in een gemeentelijke administratie vormt 

eveneens een troef 

• Je beschikt over kennis en/of ervaring in projectbeheer en de opvolging ervan 

• Je hebt een luisterend oor en haalt het beste uit je medewerkers 

• Je kan de verschillende stappen en prioriteiten bepalen en vastleggen die nodig zijn 

voor de coherente uitvoering van de objectieven 

• Je hebt een analytisch denkvermogen 

• Je werkt op proactieve wijze samen met verschillende partners met het oog op het 

behalen van de objectieven 

• Je bent een doorzetter en werkt resultaatgericht 

• Je hebt een vlotte pen 

• Je streeft ernaar om steeds je (praktijk)kennis uit te breiden 

• Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk 

• Je kan overweg met de meest courante informaticatoepassingen 

 

AANBOD 

• 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). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

loonsimulator.  

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

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

hospitalisatieverzekering 

• Mogelijkheid om te telewerken en regelmatige bijscholing 

• 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) ten laatste op 15/03/2021Onvolledige 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 pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in 

aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en 

technische competenties.  

https://loonsimulator.brussel.be/


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. 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnetwerk kan de Stad Brussel 

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

 

Het Departement Organisatie is belast met het toezicht dat de Stad uitoefent op diverse 

publieke organen, het secretariaat van het College en de Gemeenteraad, de 

administratieve sancties maar ook met de public relations. 

 

De Stad Brussel strijdt tegen ongelijkheid, discriminatie en vooroordelen die blijven bestaan. In 

deze strijd coördineert en ondersteunt de Dienst Gelijke Kansen acties, informeert en 

sensibiliseert ze de burgers rond deze problematiek. Het objectief van de Dienst Gelijke 

Kansen bestaat erin alle burgers van de stad gelijke kansen te bieden, zonder discriminatie 

op basis van geslacht, herkomst, leeftijd, seksuele voorkeur of handicap. 

 

De Stad Brussel is op zoek naar een adjunct diensthoofd - Gelijke Kansen (M/V/X) 

 

 

 

 

DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een master of licentiaatsdiploma 

 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

getuigschrift-in-vlaanderen 

 

 

MISSIE 

Je neemt deel aan de promotie van gelijke kansen en rechten voor alle burgers en aan de 

bestrijding van discriminatie en toont veel interesse voor de kwestie van racisme. Je voert 

deze opdracht uit met het oog op een collectieve ontwikkeling en in een geest van dialoog. 

Je coördineert en controleert de activiteiten en resultaten van de dienst, die uit 6 

medewerkers bestaat. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het 

antidiscriminatiebeleid van de stad overeenkomstig de door de gemeentelijke autoriteiten 

vastgestelde richtsnoeren en voor de ontwikkeling van nieuwe bewustmakings- en 

voorlichtingsprojecten. Je werkt nauw samen met het kabinet van schepenen en jouw 

hiërarchie en ontwikkelt de samenwerking met de verschillende partners die op dit gebied 

actief zijn. 

 

VOORNAAMSTE TAKEN 

• Je coördineert de werkzaamheden en activiteiten van het team, zorgt voor de lancering, 

opvolging en evaluatie van projecten en evenementen 

• Je werkt mee aan de ontwikkeling van de doelstellingen rond gelijke kansen van de Stad 

Brussel, in nauwe samenwerking met je hiërarchie en de gemeentelijke overheden en je 

stelt nieuwe acties voor 

• Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering, de coördinatie en de evaluatie van het 

antiracisme-actieplan en voert antiracismeprojecten in de stad uit 

• Je Ontwikkelt een netwerk van deskundigen en actoren in de strijd tegen racisme in de 

stad 

• Je leidt de plenaire vergaderingen en de vergaderingen van de werkgroepen van de 

Brusselse Raad voor culturele diversiteit en zorgt voor de follow-up van de verzoeken en 

expertise die tijdens de verschillende vergaderingen en uitwisselingen worden ingediend 

• Je ontwikkelt tools voor het beheer van projecten en subsidies 

• Je bereidt de jaarlijkse begrotingsramingen voor en zorgt voor het goede beheer van de 

jaarlijkse begroting 

• Je stimuleert samenwerkingsverbanden rond projecten gelinkt aan gelijke kansen binnen 

de verschillende diensten van de Stad Brussel 

• Je ontwikkelt partnerships met plaatselijke verenigingen en andere machtsniveaus 



• Je bent aanwezig op het terrein (eventueel ’s avonds of in het weekend) tijdens acties 

van je dienst 

 

PROFIEL 

• Je beschikt over ervaring of een goede kennis van de materie die de dienst behandelt 

• Ervaring in teambeheer vormt een troef 

• Je gaat gestructureerd te werk en kan overweg met plannings- en opvolgingstools 

• Je beheerst gesprekstechnieken, groepsanimatie- en coachingtechnieken 

• Je hebt een uitstekend analytisch denkvermogen en weet beslissingen te nemen 

• Je werkt oplossings- en resultaatgericht 

• Je ontwikkelt innovatieve ideeën die kaderen in een globale politieke visie 

• Als vlot communicator ben je in staat mensen te verenigen rond nieuwe projecten 

• Je bent in staat een netwerk uit te bouwen en samen te werken met verschillende 

partners 

• Je hebt een goede kennis van het Frans, zowel mondeling als schriftelijk 

• Je kan overweg met MS Office 

 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 3180,82 euro (eventueel verhoogd in functie van 

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

het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

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 

• 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 op http://jobs.brussel.be  (CV + motivatiebrief samen met een 

kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 17/10/2021. 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 Cel 

Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch 

uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in 

aanwezigheid van een jury 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. 



 



 

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

inrichting en het onderhoud van de wegen  
 

VEREIST DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een technische master 

 
MISSIE 

Je coördineert de technische en administratieve activiteiten van de Dienst Bestrating en 
volgt de uitvoering op van de projecten rond inrichting en onderhoud van de wegen 
(asfaltering, heraanleg van voetpaden, kleine plaatselijke interventies … ) 
 
Je werkt samen met interne (bij de Stad) en externe partners (privéfirma’s, politiezone, 
wegbeheerder). Je werkt in een landschapskantoor maar verricht ook regelmatig 
werfbezoeken.  
 

TAKEN 

• Je coördineert en leidt de projecten rond inrichting en herinrichting van de wegen. Je 
organiseert de verschillende fases van de werkzaamheden 

• Je analyseert de haalbaarheid van inrichtingsprojecten en aanleg van wegen 
(analyse van technische elementen en deadlines) 

• Je controleert op het terrein de uitvoering van de werkzaamheden 
• Je verstrekt technisch advies voor lopende projecten 

• Je werkt de technische clausules uit voor lastenboeken 
• Je tekent mobiliteitssecties voor de uit te voeren projecten en past de 

uitvoeringsplannen aan 
 
PROFIEL 

• Je bent in staat een constructieve samenwerking op te zetten met interne en externe 

partners 

• Je hebt ervaring in het beheer van technische projecten 

• Je kan plannen lezen en tekenen 

• Je hebt kennis rond de wetgeving op overheidsopdrachten 

• Je hebt technische kennis op het vlak van weginrichting 

• Je kan overweg met MS Office en Autocad 

• Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Frans 

 

AANBOD 

• Een job op universitair niveau 
• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3309,43 euro (eventueel verhoogd in functie van 

eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor 
het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

loonsimulator.  

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de 
vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een 
hospitalisatieverzekering 

• Mogelijkheid om te telewerken en regelmatige bijscholing 

Met 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 Wegeniswerken van de Stad Brussel dat 

instaat voor de vernieuwing, het onderhoud en het in stand houden van de openbare 
ruimte. De Dienst Openbare Werken houdt zich bezig met de bestrating en asfaltering van 
de gemeentelijke wegen, het onderhoud van de voetpaden en herstellingen van het 
stadsmeubilair. De dienst verzorgt ook de permanente en tijdelijke wegsignalisatie. 



• 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 21/07/2022. 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 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. 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 

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

Het Departement Stedenbouw heeft als algemene missie een visie van de ontwikkeling van 

het grondgebied van de Stad Brussel te bepalen en uit te dragen, die o. a. doelstellingen 

opneemt met betrekking tot een verstandig beheer van middelen, koolstofneutraliteit, 

klimaatbestendigheid en polycentrisme; het ontwikkelt eveneens uitvoeringsstrategieën van 

deze visie door middel van plannen en reglementen (waaronder mobiliteit en parkeren), van 

stedelijke vernieuwingsprogramma’s, herinrichting van openbare en groene ruimten, en 

milieuprojecten. 

De Dienst Klimaat staat in voor het vastleggen van de ambitie, objectieven en prioriteiten 

van de Stad op vlak van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling en voor de 

coördinatie van de acties hierrond. De dienst coördineert onder meer het klimaatplan, het 

gemeentelijk waterplan, de Agenda 21, de projectoproep “duurzame initiatieven” of de 

ontwikkeling van stadstuinbouw.  

De Stad Brussel is op ziek naar een Coördinator transversale klimaatprojecten (M/V/X) 

 

 

 

MISSIE 

Je ontwikkelt en beheert de uitvoering van projecten op het gebied van 
klimaatbestendigheid, milieu en duurzame ontwikkeling voor de Stad Brussel. Je ontwikkelt 
kennis over de projecten die binnen de dienst worden uitgevoerd en legt verbanden tussen 
deze projecten. Je werkt als katalysator voor verandering en biedt transversale 
ondersteuning aan de adjunct-directeur bij de ontwikkeling van de dienst. Je stelt creatieve 
oplossingen en projecten voor en identificeert of verzekert externe 

financieringsmogelijkheden (regio, Europa, enz.). je ontwikkelt jouw kennis op het gebied van 
de formulering van indicatoren, de monitoring ervan en de digitalisering en geeft deze 
binnen het team door. 

Je zal deel uitmaken van een team dat bestaat uit een tiental personen en zal 
samenwerken met de verschillende diensten van de Stad en andere externe instellingen die 
bezig zijn met de thema’s van het klimaatplan. Je doet voornamelijk kantoorwerk maar 
verricht af en toe ook terreinbezoeken. Soms moet je ‘s avonds of in het weekend werken.  

TAKEN 

• Je ontwerpt projecten door duidelijke actieplannen op te stellen en activiteiten uit te 
voeren om deze te verwezenlijken 

• Je deelt uw deskundigheid en verstrekt informatie op het gebied van 

klimaatbestendigheid, milieu en duurzame ontwikkeling binnen het gemeentebestuur en 
de dienst 

• Je organiseert en leidt vergaderingen in het kader van werkgroepen en projecttoezicht  
• Je brengt interne en externe projectactoren met elkaar in contact, analyseert en deelt 

mogelijke ontwikkelingen  



• Je stelt duidelijke doelstellingen voor projecten vast, zorgt voor de ontwikkeling van 
indicatoren en de uitvoering van monitoring en deelt uw deskundigheid op dit gebied 

• Je ontwikkelt en deelt uw kennis over de onderwerpen die in uw projecten aan bod 

komen 
• Je geeft regelmatig feedback aan je leidinggevende over de vooruitgang van het 

project 
• Je staat in voor het administratieve beheer van de subsidies die aan het project 

toegekend worden 

PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een master met een link naar de functie 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

of-getuigschrift-in-vlaanderen 

• Je hebt minstens 3 jaar ervaring in projectmanagement 
• Je hebt ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van duurzame ontwikkeling 
• Je gaat georganiseerd en autonoom te werk 
• Je beheerst enkele presentatietechnieken en deinst er niet voor terug in het openbaar 

het woord te nemen 
• Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt resultaatgericht 

• Je neemt initiatief en denkt oplossingsgericht 
• Je bent in staat een netwerk uit te bouwen en samen te werken met verschillende 

partners 
• Je bent in staat verslagen en nota’s op een duidelijke en volledige manier op te stellen 
• Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans 

 
AANBOD 

• Een baan op universitair niveau 
• Een voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 3180,20 euro (eventueel verhoogd in functie van 
eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor 
het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 
loonsimulator.  

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de 
vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een 

hospitalisatieverzekering 
• Mogelijkheid om te telewerken en 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) ten laatste op 06/01/2022 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 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. 

 

 



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

voor de Dienst Logistiek bij de Wegeniswerken 
 

 
MISSIE 

Je coördineert en zorgt voor de opvolging van technische projecten en dossiers rond de 
vernieuwing van het autopark en de uitrusting. Je staat in voor de verwervingsdossiers 
verbonden aan de aankoop van rollend en niet-rollend materiaal voor alle departementen 
van de Stad Brussel. Je voert deze missie uit met respect voor de doelstellingen die 
vastgelegd werden in de Low Emission Zone, in de politieke visie op milieu en door je 
hiërarchie.  

 
Je werkt samen met interne (Stad Brussel) en externe partners (privéfirma’s, leveranciers, 
reparateurs, technische keuring …). Je zal werken in een landschapskantoor maar je maakt 
ook regelmatig verplaatsingen buitenshuis.  
 

TAKEN 

• Je staat in voor het opstellen van technische clausules in de lastenboeken met het 
oog op de verwerving van rollend en niet-rollend materiaal. Je kiest 
toekenningscriteria en analyseert de ontvangen offertes 

• Je analyseert de haalbaarheid van projecten gelinkt aan de vernieuwing van de 
autovloot door rekening te houden met technische elementen, vereisten, problemen 

en deadlines 
• Je volgt de dossiers rond geolocalisatie aandachtig op. Je zet de resultaten van 

waarnemingen om in voorstellen voor opdeling van de vloot. Je begeleidt de 
verschillende stappen die moeten leiden tot een gedeeld gebruik van de 
transportmiddelen 

• Je controleert de wettelijke voorschriften voor de wagenvloot (kilometerstand, 

wetgeving op rij- en rusttijden, controle van de uitrusting … ). Je werkt adequate 
conclusies uit op basis van de feedback van de gebruikers 

• Je schoolt je regelmatig bij om je kennis en ervaringen in de autosector op peil te 
houden en te verdiepen 

• Tijdens je deelname aan vergaderingen vertegenwoordig je de logistieke dienst 
zowel intern als bij externe partners. Je geeft een positief beeld weer van de dienst en 

verdedigt de belangen van je dienst 
 

VEREIST DIPLOMA 

• Je bent in het bezit van een master ingenieur of industrieel ingenieur 
elektromechanica 

 

PROFIEL 

• Je bent in staat om een constructieve samenwerking op te zetten met interne en 
externe partners 

• Je hebt ervaring met projectbeheer en gebruikt plannings- en opvolgingstools 
• Je hebt ervaring op het vlak van animeren en leiden van vergaderingen 

• Je hebt kennis van de wetgeving op overheidsopdrachten 
• Je kan overweg met MS Office en AutoCad 
• Je drukt jezelf vlot uit in het Nederlands en het Frans (mondeling en schriftelijk) 

 
AANBOD 

• Een job op universitair niveau 

Met 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 Wegeniswerken van de Stad Brussel dat 

instaat voor de vernieuwing, het onderhoud en het in stand houden van de openbare 
ruimte. De Dienst Openbare Werken houdt zich bezig met de bestrating en asfaltering van 
de gemeentelijke wegen, het onderhoud van de voetpaden en herstellingen van het 
stadsmeubilair. De dienst verzorgt ook de permanente en tijdelijke wegsignalisatie. 



• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3180,82 euro (eventueel verhoogd in functie van 

eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor 
het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

loonsimulator.  

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de 
vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een 
hospitalisatieverzekering 

• Mogelijkheid om te telewerken en 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) ten laatste op 30/04/2022. 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 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. 

 

 



 
De Stad Brussel zoekt een museumconservator (M/V/X) voor de Mode en Kant museum 

(vervanging ontrat) 
  

VEREIST DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een masterdiploma in de geschiedenis, kunstgeschiedenis, 
aangevuld met een opleiding cultuurbeheer en museumkunde. 
 
MISSIE 

Je werkt samen met dienstverleners (restaurateurs, scenografen, onderzoekers, drukkers, 
grafisch ontwerpers, gespecialiseerde transporteurs, enz.) en andere instellingen (musea, 
enz.) om de collecties van het museum te inventariseren, te conserveren, te bestuderen en 
bij het publiek bekend te maken. Je staat in contact met de administratie (archief, dienst 
infrastructuur, enz.), met andere culturele instellingen, met diverse dienstverleners en met het 

publiek van het museum. Je zult af en toe buiten de normale werkuren aanwezig zijn voor 
openingen en andere evenementen. 
 
TAKEN 

• Je staat in voor de ontwikkeling en promotie van de collecties door middel van 
museologieprojecten en het ontwerpen en organiseren van tentoonstellingen en 

evenementen 
• Je voert studies en inventarissen van de collecties uit volgens een jaarlijks schema 
• Je bent verantwoordelijk voor de conservering van de collecties, het beheer van de 

restauratie-, reproductie- en opslagdossiers en het garanderen van goede 
conserveringsomstandigheden in de tentoonstellingszalen 

• Je ontwerpt en organiseert tentoonstellingen en het uitlenen van werken 

• Je geeft advies over aankopen en de ontwikkeling van de collecties 
• Je doet onderzoek naar de collecties voor tentoonstellingen, cataloguspublicaties, 

wetenschappelijke artikels, ....  
• Je werkt mee aan de opstelling van de specificaties van de projecten, de 

programmering, de budgettering en de coördinatie van de tentoonstellingen/projecten 
binnen de dienst Musea 

• Je ontwikkelt partnerschappen met andere culturele instellingen 
 

PROFIEL 

• Ervaring in het domein van conservering en valorisatie van de collectie is noodzakelijk 
• Je beschikt over een goede kennis van conserverings- en inventarisatietechnieken  en 

projectbeheer 
• Je deinst er niet voor terug om in het openbaar het woord te nemen 
• Je beschikt over een vlotte pen 
• Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt oplossingsgericht 
• Je kan op coherente wijze prioriteiten vastleggen en de nodige etappes uitwerken die 

nodig zijn om je objectieven binnen de opgelegde deadlines te bereiken 

Met 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 Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport van 
de Stad Brussel. De erg uiteenlopende en verscheidene activiteiten van dit departement 
situeren zich op het gebied van vrije tijd en zijn gericht op de intellectuele, culturele en 

artistieke, sociale en fysieke ontplooiing van de inwoners van de Stad. 
 
De Dienst Musea beheert het geheel van musea van de Stad en waakt over de conservering 
en restauratie van de voorwerpen en kunstobjecten die verband houden met de 
geschiedenis van de Stad Brussel. De medewerkers verrichten wetenschappelijk onderzoek 
op collecties en werkt aan de uitbreiding van de collectie. Via de musea en hun collecties 

wil de Stad acties op touw zetten om de geschiedenis van de Stad toegankelijk en 
verstaanbaar te maken voor een zo breed mogelijk publiek.  



• Je bent in staat een netwerk uit te bouwen en samen te werken met verschillende 
partners 

• Je beschikt over een goede kennis van het Frans en het Engels (mondeling en schriftelijk) 
• Je kan vlot overweg met MS Office 

 
 
AANBOD 

 

• Een baan op universitair niveau 
• Vervanging contract voltijd 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 3180,82 euro (eventueel verhoogd in functie van 
eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor 
het taalexamen) 

• 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) ten laatste op 20/02/2022. 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 onderhoud 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. 

 
 
 
 



Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 

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

 

Het Departement Organisatie staat in voor de public relations en de externe communicatie 

van de Stad. Het is ook belast met het toezicht dat de Stad uitoefent op verschillende 

publieke organen en zorgt voor de goede werking van College en Gemeenteraad.  

Je zal deel uitmaken van het Departement Organisatie. Dit departement is belast met het 

toezicht op verschillende organismen en beheert het secretariaat van het College en de 

Gemeenteraad. Op technisch vlak beheert het de informatica- en bureauticastrategie. Het 

departement staat ook in voor het protocol, de public relations en de internationale 

betrekkingen.  

 

Binnen het departement is de Dienst Administratieve Sancties, als onderdeel van de 

juridische dienst, verantwoordelijk voor de dossiers van de GAS-boetes op het grondgebied 

van de Stad Brussel. 

 

 

 

De Stad Brussel is op zoek naar een Dossierverantwoordelijke (M/V/X) voor de Dienst GAS-

boetes 

 

 

 

VEREIST DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een master of licentiaatsdiploma 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

getuigschrift-in-vlaanderen) 

 

 

MISSIE 

Je zal deel uitmaken van een team van 12 personen dat zich bezighoudt met de GAS-

boetes. Je wordt de referentiepersoon voor deze dossiers. Je staat in voor de opmaak en de 

opvolging van de dossiers. Op die manier draag je bij aan de uitvoering van de beslissingen 

van de overheid. Je werkt nauw samen met de politie, het kabinet van de burgemeester en 

de Stadssecretaris, maar ook met de manager openbare rust en de vzw Bravvo. Je staat ook 

in contact met de actoren uit de juridische wereld, de verschillende stadsdiensten en met 

andere gemeenten.  
 
TAKEN 
• Je maakt dossier van GAS-boetes op en staat in voor de opvolging ervan, met respect 

voor de wetgeving, het beleid dat de Stad hierrond voert en de wettelijke deadlines 

• Je organiseert, coördineert en controleert de uitvoering van de missies van de dienst 

• Je superviseert en corrigeert documenten die de dienst opgemaakt heeft 

• Je begeleidt de medewerkers van de dienst bij de uitvoering van hun taken 

• Je bepaalt welk gevolg er gegeven wordt aan de pv’s en vaststellingen die opgemaakt 

werden op het vlak van administratieve sancties 

• Je ontwikkelt en verbetert de bemiddelingsprocedures samen met de vzw Bravvo 

• Je stelt de briefwisseling op en ontwerpbesluiten net als pv’s van verhoren en van 

vergaderingen 

• Je ontvangt klachten die binnenkomen bij de dienst, bekijkt of ze gegrond zijn en verzorgt 

de opvolging 

• Je houdt je kennis rond je beroepsmaterie up-to-date en deelt je expertise 

• Je verzekert de opvolging van de dossiers en van de vastgestelde problemen door het 

team bij de GAS-coördinator 

 



PROFIEL 

• Goede kennis van gemeenterecht en administratief recht (in het bijzonder GAS-

reglementering) vormt een troef 

• Je gaat gestructureerd en nauwkeurig te werk met respect voor de opgelegde deadlines 

• Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt oplossingsgericht bij de behandeling van 

de dossiers van de dienst 

• Je bent in staat voorrang te geven aan de belangen van de instellingen en deze in alle 

omstandigheden te verdedigen 

• Je bent een vlot communicator en hebt een groot overtuigingsvermogen 

• Je hebt zin voor synthese en hebt een vlotte pen 

• Je kan overweg met MS Office 

• Je hebt een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans 

 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 3309,43 euro (eventueel verhoogd in functie van 

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

het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

loonsimulator.  

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

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

hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 

3% van het brutosalaris 

• 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) ten laatste op 24/04/2022 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 Cel 

Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch 

uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in 

aanwezigheid van een jury 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. 

 



 

 

 



Met zo'n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnetwerk kan de Stad Brussel 
beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
De Stad Brussel heeft de ambitie om een “smart city” te worden die ten dienste staat 
van iedereen. Om de digitale toekomst mee vorm te geven, zoeken we een  Smart 
City Projectcoördinator.  
 
De Directie Organisatie en Ontwikkeling maakt deel uit van het Departement 
Organisatie. De directie staat in voor het beheer van Smart-City-strategie. Ze speelt 
een belangrijk rol bij het ondersteunen van de administratieve diensten bij het 

opzetten van nieuwe methoden en processen (digitalisering, administratieve 
vereenvoudiging,…) met het oog op de verhuis naar een nieuw administratief 
centrum eind 2022. De directie staat in voor het beheer van de projectenportefeuille 
en de organisatieprocessen van de Stad. Zij legt de link tussen de verschillende 
departementen en onze ICT-partner, vzw i-CITY.  

 
De Stad Brussel is op zoek naar een Projectcoördinator Smart-City (M/V/X). 

 

 
 
VEREIST DIPLOMA 

 

In het bezit zijn van een master of een licentiaatsdiploma  

 
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 ) 

 

 
MISSIE 

Je bent verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen en beheren van nieuwe 
Smart City projecten. Je staat ook in voor het organiseren en opvolgen van de Smart 

City projectoproep, het opvolgen van bestaande projecten, het proactief op zoek 
gaan naar nieuwe innovatieve ideeën (over allerhande materies: energie, mobiliteit, 
ICT platformen, etc)  binnen de Smart-City-strategie van de Stad Brussel. Je werkt 
hiervoor nauw samen met de Smart City Coördinator van de Stad, andere 
departementen van de Stad en externe partners. 

TAKEN 

• Je initieert, ontwikkelt en beheert Smart City projecten, analyseert de 
haalbaarheid, coördineert de nodige partners, werkt het actieplan uit, volgt  
voortgang op,… 

• Je organiseert en volgt de Smart City-projectoproep op, bouwt de 
communicatie campagne van de projectoproep uit, organiseert een jury en de 
uitreiking van prijzen, volgt de winnaars op 

• Je ontwikkelt en initieert Europese projecten (Horizon Europe, UIA, EFRO,…)  



• Je volgt de projecten op en waar nodig draagt u bij aan de verbetering van  
bestaande Smart City projecten (bijv. Open Data, IoT projecten, 

participatieplatformen,…) 
• Je voert de nodige stappen opdat de Stad neemt deel aan fora en 

werkgroepen rond Smart City 
• Je ontwikkelt een  netwerk van belanghebbenden in het kader van de 

ontwikkeling van de Smart City Strategie  

 

PROFIEL 

• Ervaring in projectmanagement is een pluspunt 
• Je bent enthousiast over de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden 

voor de activiteiten van de Stad en de verbetering van het welzijn van onze 
burgers 

• Je blijft op de hoogte van de nieuwe tendensen en technologieën, zonder de 
dagelijkse taken uit het oog te verliezen  

• Je houdt van teamwerk en kan tegelijkertijd ook zelfstandig werken  
• Je creëert synergiën en ontwikkelt een netwerk, dankzij je uitstekende sociale en 

communicatieve vaardigheden  

• Je gaat gestructureerd en precies te werk, rekening houdende met de 
toegestane deadlines  

• Je beschikt over een sterk analytisch en oplossingsgericht denkvermogen  
• Je beschikt over zin voor synthese en over voortreffelijke redactionele 

vaardigheden  
• Je beheerst MS Office  
• Je beschikt over goede mondelinge en geschreven kennis van het Frans en het 

Engels 

 
AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 3309,43euros (eventueel verhoogd in functie van 

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

voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

loonsimulator. 

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

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

hospitalisatieverzekering 

• Mogelijkheid om te telewerken en 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) 

 

SELECTIEPROCEDURE 

 

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

vereiste diploma) ten laatste op 24/04/2022. 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 onderhoud heeft plaats in 

aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- 

en technische competenties 

 

 

INLICHTINGEN 

bij het Departement HR - Dienst Werving: 
Administratief Centrum 
Anspachlaan 6 (13de verdieping) 
1000 Brussel 
02 279 24 20 
openingsuren: dagelijks van 8.30 tot 12.30 u, op woensdag tot 14 u 

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. 



Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Het Departement Stedenbouw houdt zich bezig met het toekennen van stedenbouwkundige 
en milieuvergunningen, ontwerpt en realiseert renovatieprojecten voor de openbare ruimte 
en coördineert initiatieven voor stadsherwaardering (wijkcontracten). 
 

De missie van de Dienst Mobiliteit en Openbare Ruimte bestaat erin de opvolging te 
verzekeren van de verschillende projecten op het vlak van mobiliteit. Daarnaast coördineert 
de dienst ook de werken die andere stadsdiensten en openbare diensten uitvoeren op het 
vlak van mobiliteit.  
 
De dienst adviseert de gemeentelijke autoriteiten op het vlak van mobiliteit op het Brusselse 

grondgebied, brengt voorafgaande adviezen uit over interne en externe mobiliteitsprojecten 
en voert studies uit over de heraanleg van straten en groene ruimten. Daarnaast staat de 
dienst in voor het administratieve luik van verschillende mobiliteitscommissies en zet hij 
informatiecampagnes en acties op touw.  

 
De Stad Brussel is op zoek naar een Adviseur Mobiliteit – Parkeerbeheer (M/V/X) 

 

 
 

VEREIST DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een Master of licentiaatsdiploma in verband met de functie. 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-
of-getuigschrift-in-vlaanderen 

MISSIE 

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie, de opvolging en de uitwerking van projecten 

rond het parkeerbeleid of die een impact hebben op het parkeren binnen het grondgebied 
van de Stad Brussel. Je zal deel uitmaken van een team van 6 medewerkers en nauw 
samenwerken met gewestelijke instellingen (Gewestelijk Parkeeragentschap, Directie 
infrastructuur openbaar vervoer, perspective.brussels, Urban.brussels, Beliris, MIVB, 
politiediensten …) Je speelt de rol van contactpersoon tussen de bevolking( verenigingen, 
buurtcomités … ) en de gemeentelijke autoriteiten.  
 
TAKEN 

• Je voert studies en analyses uit rond parkeren en stationeren op het grondgebied van de 
Stad Brussel 

• Je leidt discussies over parkeerplannen, werkt deze plannen uit, maakt effectenstudies, 

analyseert gewestelijke initiatieven en waakt over de impact ervan op het vlak van 
reglementering 

• Je coördineert de uitvoering van de parkeerreglementering samen met diensten 
wegeniswerken, mobiliteit, communicatie … 

• Je brengt advies uit over het parkeerbeleid in het kader van cartografie, vraag en 
aanbod, gebruik van controlemiddelen … 

• Je ontwikkelt en begeleidt initiatieven met betrekking tot de ‘mutualisering’ van 
parkeerplaatsen ‘off-street’ 



• Je stelt lastenboeken op in samenwerking met de dienst openbare aanbestedingen voor 
de uitvoering van parkeerstudies, communicatieplannen … 

• Je treedt op als tussenpersoon tussen de bevolking en de gemeentelijke autoriteiten, je 
synthetiseert en stelt de projecten voor om beleidsvoorstellen bekend te maken 

• Je vertegenwoordigt de Stad Brussel in verschillende begeleidingscomités 
• Je ontwikkelt je expertise en die van de dienst op het vlak van parkeerbeheer 
 
PROFIEL 

• Je beschikt over kennis op het vlak van parkeerbeheer en mobiliteit net als de 
reglementering daarrond 

• Een getuigschrift van mobiliteitsexpert vormt een troef 
• Je beschikt over een zeer goede kennis van het grondgebied van de Stad Brussel en al 

haar bijzonderheden 
• Kennis rond openbare aanbesteding en het opmaken van lastenboeken vormt een troef 
• Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt resultaatgericht 
• Je kan overweg met planningstools, methodologie voor projectbeheer en hebt 

vergadertechnieken onder de knie 
• Je bent in staat professionele contacten aan te knopen met verschillende partners met 

het oog op een optimale samenwerking 
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden, mondeling en schriftelijk 
• Je hebt een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans en het 

Nederlands 

 
AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3309,43euros (eventueel verhoogd in functie van 

eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor 
het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

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

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

• Mogelijkheid om te telewerken en 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) ten laatste op 24/04/2022. 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 Cel 

Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch 

uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in 

aanwezigheid van een jury 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. 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 

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

 

Het Departement Stedenbouw houdt zich bezig met het toekennen van stedenbouwkundige 

en milieuvergunningen, ontwerpt en realiseert renovatieprojecten voor de openbare ruimte 

en coördineert initiatieven voor stadsherwaardering (wijkcontracten). 

 

Het programma "Schoolcontract" beoogt de stedelijke integratie van scholen te verbeteren 

om ze open te stellen voor hun directe omgeving en de buurt. Het is in de eerste plaats 

gericht op scholen met een kwetsbare schoolbevolking, die in de stedelijke 

revitaliseringszone gelegen zijn. Het Schoolcontract is een partnerschap tussen het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, een school, haar inrichtende macht en de gemeente waar de school 

gevestigd is. Ook buurtverenigingen, bewoners, schoolgebruikers en beheerders van 

gemeenschapsvoorzieningen zijn erbij betrokken. 

 

 

De Stad Brussel is op zoek naar een Coördinator van sociaal-economische acties (M/V/X) 

voor de schoolcontracten Drootbeek en de Mot Couvreur (M/V/X) 

 

 
 

VEREIST DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een Master of licentiaatsdiploma in verband met de functie. 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

of-getuigschrift-in-vlaanderen 

MISSIE 

 

U bent de referent voor de Schoolcontracten binnen het 12-koppige team van de dienst 

Stadsvernieuwing en de schakel tussen de diensten van de Stad, de instellingen, de vzw's, 

enz. over dit onderwerp. U coördineert de sociaal-economische acties die in het kader van 

het programma "Schoolcontract" moeten worden uitgevoerd en bent regelmatig op het 

terrein aanwezig. U werkt nauw samen met de technisch coördinator voor mobiliteit en 

openbare ruimten, die belast is met de schoolcontracten, aan de geplande 

investeringsprojecten.  U bent de contactpersoon en de schakel tussen de scholen onderling 

en tussen de Stad Brussel, de verenigingen en de bevolking. 

 

TAKEN 

 

• Je controleert en bevordert de sociaaleconomische acties die in het kader van de 

schoolcontracten zijn gepland 

• Je organiseert coördinatievergaderingen met de sociaal-economische partners 

• Je zorgt voor communicatie en maakt de doelgroepen (scholen, non-

profitorganisaties, burgers, enz.) bewust van de noodzaak van actieve deelname aan 

de uit te voeren projecten, waaronder die in verband met de ontwikkeling van de 

openbare ruimte 

• Je ontwerpt en voert participatieve workshops uit om de behoeften en operaties in 

verband met de ontwikkeling van de openbare ruimte in vraag te stellen en zo het 

werk van het studiebureau te sturen 



• Je fungeert als schakel tussen de deelnemende scholen, de sociaal-economische 

actoren van de wijk en de gemeentelijke diensten die bij de projecten betrokken zijn 

• Je organiseert evenementen in de openbare ruimte, je voert projecten uit om de 

betrokkenheid van de actoren en bewoners van de wijk te stimuleren 

• Je neemt deel aan de ontwikkeling en verspreiding van informatiehulpmiddelen voor 

de bewoners 

• Je voert bewustmakingsactiviteiten uit en ondersteunt lokale partners om de 

deelname aan projecten te ontwikkelen 

• Je zorgt voor de administratieve opvolging van de projecten met de Stad en het 

Gewest en u valideert het activiteitenverslag 

 

PROFIEL 

 

• Je hebt belangstelling voor sociale actie of aantoonbare ervaring op dit gebied 

• Je hebt kennis van het Brusselse verenigingsnetwerk en interesse in lokale ontwikkeling 

• Je bent bekend met de mechanismen van een schoolcontract 

• Je bent vertrouwd met technieken voor projectbeheer en het faciliteren van 

vergaderingen 

• Je weet de etappes en prioriteiten te bepalen en te organiseren die nodig zijn om de 

doelstellingen op een coherente manier en binnen de gestelde termijnen te bereiken 

• Je kunt uw mondelinge of schriftelijke boodschappen zodanig uitdrukken dat je 

gesprekspartner ze begrijpt  

• Je hebt gevoel voor contact en initiatief  

• Je bent flexibel in uw werktijden (voor deze functie kan het af en toe nodig zijn dat u 's 

avonds of in het weekend aanwezig bent, afhankelijk van de evenementen) 

• Je bent vertrouwd met MS Office 

• Je hebt een zeer goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans 

 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 3309,43euros (eventueel verhoogd in functie van 

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

het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

loonsimulator. 

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

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

hospitalisatieverzekering 

• Mogelijkheid om te telewerken en 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) ten laatste op 24/04/2022. 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 pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in 

aanwezigheid van een jury 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. 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 

worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussel Gewest. 

Je werkt voor het ontwikkeling dans het renovatieproject van De Beurs ( 

https://www.beursbourse.be/nl ). Het renovatieproject van het Beursgebouw zal een nieuwe 

dynamiek geven aan het historische centrum van de Stad . Met een oppervlakte van zo’n 

12.000 m², wordt vanaf het voorjaar van 2023 toegankelijk voor het grote publiek. Naast een 

culturele en toeristische hotspot, met een skybar, restaurant en brasserie en met toegang tot 

de archeologische site 'Bruxella 1238' en het permanente belevingscentrum over de 

Belgische biercultuur ‘Belgian Beer World’, wordt het ook een centrale ontmoetingsplek voor 

iedereen binnen het hart van de stad. 

 

 

De Stad Brussel is op zoek naar een dossierbeheerder overheidsopdrachten (M/V/X) voor de 

Beurs 

 

 

 
 

VEREIST DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een master of bachelor diploma 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

getuigschrift-in-vlaanderen 

 

MISSIE 

 

Je neemt deel aan de uitmuntendheid van het beheer van de overheidsopdrachten binnen 

de Stad Brussel en meer bepaald in het kader van het renovatieproject van de Beurs. Je bent 

verantwoordelijk voor het beheer van de dossiers inzake overheidsopdrachten op basis van 

de door de overheid goedgekeurde behoeften, in samenwerking met de technische 

beheerders. 

 

Je plant, verzamelt en actualiseert informatie met betrekking tot de dossiers voor 

overheidsopdrachten, je registreert informatie met betrekking tot de lancering van 

overheidsopdrachten (termijnen, budget, bijzonderheden) 

Je controleert de juistheid van de dossiers en informatie met betrekking tot 

overheidsopdrachten vanuit administratief en juridisch oogpunt (informatie over de situatie 

van de inschrijvers, technische informatie, OPZB- VOPMVB-beginselen) 

Je stelt de administratieve clausules van het bestek op, stelt de aankondigingen van 

opdrachten op en publiceert ze 

Je geeft advies en informatie aan technische projectcoördinatoren in het kader van het 

opstellen van bestek, gemotiveerde gunningsbeslissingen en de uitvoering van contracten 

Je houdt uw kennis over overheidsopdrachten op peil: ontwikkelingen, regelgeving inzake 

overheidsopdrachten, nieuwe praktijken, analyseert en volgt de arresten van de Raad van 

State op, 

Je voert gesprekken met de partijen die bij de dossiers betrokken zijn (technische 

projectcoördinatoren, administratieve referent, financiële referent) 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussel Gewest. 
 
De Dienst Noodplanning valt rechtstreeks onder het gezag van de Burgemeester en de 
Stadssecretaris en staat in voor de noodplanning en de strategische coördinatie van 
noodsituaties. De dienst moet bestaande risico’s identificeren en analyseren en de 
burgemeester ondersteunen bij de strategische coördinatie in noodsituaties. De dienst maakt 

nood-, interventie- en interne noodplannen op, volgt de organisatie op en coördineert de 
multidisciplinaire omkadering van grote evenementen. Ook het vooraf verstrekken van 
informatie en oefeningen rond noodplanning behoren tot het takenpakket.  

 
De Stad Brussel is op zoek naar een Dossierverantwoordelijke Noodplanning (M/V/X) voor de 

Stad Brussel 
 

 
 
VEREIST DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een licentiaatsdiploma / master of een bachelor/graduaat. 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-
getuigschrift-in-vlaanderen 

 
MISSIE 

Je werkt onder de leiding van de coördinator noodplanning en de supervisie van de 
Stadssecretaris. Je behandelt dossiers rond (interne en externe) noodplanning bij de Stad 

Brussel en verzekert de proactieve opvolging van de aanvragen hierrond. Je hebt regelmatig 
contact met de burgemeester en zijn kabinet en werk samen met verschillende interne en 
externe partners (Hoge Ambtenaar, preventieadviseurs, diensten van de Stad Brussel, 
brandweer en civiele bescherming, politie en defensie, het Rode Kruis, andere coördinatoren 
noodplanning in België, OCMW, MIVB, Infrabel, Sevesobedrijven … ). Je verdeelt je tijd over 

zowel kantoorwerk als vergaderingen met partners, je voert ook plaats- of 
evenementbezoeken uit. Je bent aanwezig op het terrein indien nodig bij grote 
evenementen of wanneer het noodplan afgekondigd wordt, ook buiten de kantooruren. Je 
kan worden gevraagd deel te nemen aan de plaatselijke coördinatie van het Psychosociaal 
interventieplan 
 
TAKEN 

• Je neemt deel aan de begeleiding en coördinatie van de procedures ‘terugkeer naar 
het normale leven’ naar aanleiding van de Coronacrisis 

• Je staat de coördinator noodplanning bij in zijn missies, onder meer missies rond 
crisisbeheer en de plaatselijke coördinatie van Het Psychosociaal interventieplan , je 
verstrekt aanbevelingen in het kader van dossiers die je toevertrouwd werden 

• Je stelt veiligheidsprocedures op en werkt interne interventieplannen uit (algemene 
afzonderlijke nood- en interventieplannen, interne noodplannen en psychosociaal 
interventieplan) 

• Je maakt een algemene risicokaart op voor het grondgebied van de Stad Brussel en je 
stelt er de middelen tegenover die nodig zijn om een crisis ten gevolge van deze risico’s 
te beheren 



• Je staat in voor de opvolging van de organisatie en de coördinatie van de 
multidisciplinaire omkadering van grote evenementen of bij het invoeren van 
noodplanningsoefeningen  

• Je maakt pv’s op, nota’s, briefwisseling en andere documenten als secretaris van de 

vergaderingen van de dienst gemeentelijke veiligheid, van de werkgroepen van de 
crisiscel, net als voor het algemeen functioneren van de dienst noodplanning 

• Je zorgt voor een vlotte samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de diensten 
van de Stad en de externe partners 

• Je ontwikkelt en deelt je expertise 
• Je brengt regelmatig verslag uit over de stand van zaken in je dossiers bij de coördinator 

noodplanning en de Stadssecretaris 
 
PROFIEL 

• Indien je in het bezit bent van een getuigschrift crisisbeheer en noodplanning, vormt dat 
een troef 

• Ook een getuigschrift preventieadviseur (niveau 1, 2 of 3) is een extra troef 
• Ervaring in het vakgebied strekt tot de aanbeveling 
• Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt oplossingsgericht 

• Je bent in staat een professioneel netwerk uit te bouwen met verschillende partners met 
het oog op een optimale samenwerking 

• Je neemt initiatief, bent een doorzetter en werkt resultaatgericht 
• Een flexibel uurrooster schrikt je niet af (de functie vereist aanwezigheden ’s avonds en in 

het weekend voor prestaties die niet altijd op voorhand gepland zijn) 
• Je kan snel handelen en beslissingen nemen in noodsituaties 

• Je gaat gestructureerd en nauwkeurig te werk zonder de deadline uit het oog te 
verliezen 

• Je hebt zin voor synthese en bent een vlot communicator, zowel mondeling als schriftelijk 
• Je kan overweg met MS Office 
• Je hebt een goede geschreven en gesproken kennis van het Nederlands 
 

AANBOD 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3309,43 euro (Master) of 2488,82 euro (bachelor) 

(eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie 
en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen) 

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de 
vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een 

hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope 
van 3% van het brutosalaris 

• 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)op http://jobs.brussel.be ten laatste op 22/05/2021. 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 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. 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Het Departement Stedenbouw houdt zich bezig met het toekennen van stedenbouwkundige 
en milieuvergunningen, ontwerpt en realiseert renovatieprojecten voor de openbare ruimte 
en coördineert initiatieven voor stadsherwaardering (wijkcontracten). 
 

Het wijkcontract Helihaven-Antwerpen is het 18de wijkcontract in de Stad Brussel.  De Stad 
Brussel en het Gewest mobiliseren 26 miljoen euro om de levenskwaliteit van de bewoners te 
verbeteren en op wijkniveau concrete antwoorden te bieden op maatschappelijke 
uitdagingen en de noodsituatie rond het klimaat. https://www.brussel.be/helihaven-
antwerpen  
 

 
Coördinator van sociaal-economische acties (M/V/X) voor Het wijkcontract Helihaven-

Antwerpen 

 
 

 

MISSIE 

 
Je bent, in teamverband met de projectleider en de coördinator openbare ruimte, 

verantwoordelijk voor de coördinatie van sociaal-economische projecten, oproepen voor 
burgerinitiatieven en de wijkantenne voor de duur van het wijkcontract. Je stimuleert en 
organiseert de participatie van de bewoners, je coördineert en neemt deel aan de synergie 
van de lokale actoren. Je werkt transversaal samen met de verschillende actoren 
(gemeentelijke en gewestelijke diensten) en neemt deel aan de organisatie van 
evenementen in verband met het wijkcontract (vergaderingen, wandelingen, feesten, enz.). 
Je bent op het terrein aanwezig om het goede verloop van de evenementen en activiteiten 
te waarborgen (ook 's avonds en in het weekend). 
 

VOORNAAMSTE TAKEN 

• Je coördineert de sociaal-economische projecten: 

o De verschillende administratieve taken in verband met de ontwikkeling van de 
projecten uitvoeren en zorgen voor de interface met de subsidiërende 
overheid (valideren van de activiteitenverslagen en volgen van de 
administratieve procedure met de Stad en het Gewest) 

o De projectleiders ondersteunen bij de ontwikkeling van hun acties, zorgen 
voor het goede verloop en de evaluatie van deze acties 

o Specifieke en punctuele partnerschappen ontwikkelen om het publiek van 
plaatselijke exploitanten te mengen 

o Organiseren van coördinatievergaderingen met de sociaal-economische 
partners  

o Een verenigingsplatform in de wijk op te zetten en te beheren met het oog op 
een optimaal gebruik van de menselijke en materiële hulpbronnen die in de 

wijk beschikbaar zijn 
• Je coördineert de oproep tot burgerinitiatieven:  

o De oproepen "Made In Helihaven-Antwerpen" lanceren 
o De doelgroep informeren over de lancering en het verloop van de oproep 
o Een participatieve procedure voor de selectie van projecten toepassen 
o Begeleiden van de projectleiders bij de uitvoering van de projecten 

• Je organiseert de Wijk-Info-Buurt Antenne : 
o De antenne ontwikkelen als centraal punt voor informatie over het 

wijkcontract 
o De antenne animeren met verschillende projecten en met bewoners en 

andere actoren van de wijk 

o Organiseren van activiteiten en feesten voor de buurt 
• Je zorgt voor de communicatie van de verschillende acties:  



o de communicatieverantwoordelijke van de eenheid begeleiden bij het 
ontwikkelen van passende communicatiemiddelen en -media 

o specifieke en gerichte acties uitvoeren op het gebied van communicatie en 
bewustmaking van de bewoners  

o Diverse openbare vergaderingen leiden: algemene vergaderingen, 
buurtcomités, werkgroepen, enz.  

o Notulen, verslag en samenvattingen van vergaderingen maken 
 
PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een master of licentiaatsdiploma 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-
of-getuigschrift-in-vlaanderen 
 
 
• Je hebt belangstelling voor sociale actie of aantoonbare ervaring op dit gebied 
• Je hebt kennis van het Brusselse verenigingsnetwerk en interesse in lokale ontwikkeling 
• Je bent vertrouwd met de mechanismen van een wijkcontract in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 
• Je kent de problematiek van de kwetsbare wijken in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (gelijke kansen, onderwijs, integratie, milieu, gezondheid, digitale kloof...).  

• Je bent vertrouwd met technieken voor projectbeheer en het faciliteren van 
vergaderingen 

• Je bent vertrouwd met de methodologieën, instrumenten en procedures voor 
participatie en collectieve intelligentie 

• Je weet de etappes en prioriteiten te bepalen en te organiseren die nodig zijn om de 
doelstellingen op een coherente manier en binnen de gestelde termijnen te bereiken 

• Je kunt uw mondelinge of schriftelijke boodschappen zodanig uitdrukken dat uw 
gesprekspartner ze begrijpt  

• Je hebt gevoel voor contact en initiatief, en spreekt graag in het openbaar 
• Je werkt graag in een team en deelt graag je vaardigheden 
• Je bent nieuwsgierig en creatief, je werkt graag in een team en deelt graag je 

vaardigheden 
• Je bent flexibel in uw werktijden (voor deze functie kan het nodig zijn dat u 's avonds 

of in het weekend aanwezig bent, afhankelijk van de evenementen) 
• Je bent vertrouwd met MS Office 
• Je hebt een zeer goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Nederlands  
 

 
AANBOD 

• Een dynamisch en geëngageerd team 
• Een werk dat van betekenis is voor de stad en de burgers 
• Een voltijds contract vanaf september 2022 voor de duur van de subsidies voor het 

wijkcontract (tot september 2026) 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3309,43 euro (eventueel verhoogd in functie van 

eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt 
voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 
loonsimulator. 

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de 
vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een 
hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope 
van 3% van het brutosalaris 

• Regelmatige bijscholing en mogelijkheid van téléwerk 
• 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 31/07/2022. 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 Cel 

Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch 

uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in 

aanwezigheid van een jury 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. 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussel Gewest. 

Je werkt voor het ontwikkeling dans het renovatieproject van De Beurs ( 
https://www.beursbourse.be/nl ). Het renovatieproject van het Beursgebouw zal een nieuwe 
dynamiek geven aan het historische centrum van de Stad . Met een oppervlakte van zo’n 
12.000 m², wordt vanaf het voorjaar van 2023 toegankelijk voor het grote publiek. Naast een 

culturele en toeristische hotspot, met een skybar, restaurant en brasserie en met toegang tot 
de archeologische site 'Bruxella 1238' en het permanente belevingscentrum over de 
Belgische biercultuur ‘Belgian Beer World’, wordt het ook een centrale ontmoetingsplek voor 
iedereen binnen het hart van de stad. 

 
 
De Stad Brussel is op zoek naar een dossierbeheerder overheidsopdrachten (M/V/X) voor de 

Beurs 

 
 

 
 

VEREIST DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een master of bachelor diploma 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

getuigschrift-in-vlaanderen 

 

MISSIE 

 
Je neemt deel aan de uitmuntendheid van het beheer van de overheidsopdrachten binnen 
de Stad Brussel en meer bepaald in het kader van het renovatieproject van de Beurs. Je bent 
verantwoordelijk voor het beheer van de dossiers inzake overheidsopdrachten op basis van 
de door de overheid goedgekeurde behoeften, in samenwerking met de technische 
beheerders. 

 
Je plant, verzamelt en actualiseert informatie met betrekking tot de dossiers voor 
overheidsopdrachten, je registreert informatie met betrekking tot de lancering van 
overheidsopdrachten (termijnen, budget, bijzonderheden) 
Je controleert de juistheid van de dossiers en informatie met betrekking tot 
overheidsopdrachten vanuit administratief en juridisch oogpunt (informatie over de situatie 
van de inschrijvers, technische informatie, OPZB- VOPMVB-beginselen) 
Je stelt de administratieve clausules van het bestek op, stelt de aankondigingen van 
opdrachten op en publiceert ze 
Je geeft advies en informatie aan technische projectcoördinatoren in het kader van het 
opstellen van bestek, gemotiveerde gunningsbeslissingen en de uitvoering van contracten 

Je houdt uw kennis over overheidsopdrachten op peil: ontwikkelingen, regelgeving inzake 
overheidsopdrachten, nieuwe praktijken, analyseert en volgt de arresten van de Raad van 
State op, 
Je voert gesprekken met de partijen die bij de dossiers betrokken zijn (technische 
projectcoördinatoren, administratieve referent, financiële referent) 



Je volgt de informatie op die uw hiërarchie, de stakeholders, het directiecomité en de raad 
van bestuur nodig hebben 

 
PROFIEL 

Professionele ervaring op het vlak van openbare aanbestedingen vormt een troef 
Je beschikt over een goede kennis van de reglementering bij openbare aanbestedingen 
Je hebt zin voor synthese en beschikt over uitstekende redactionele vaardigheden 
Je gaat nauwkeurig en gestructureerd te werk met respect voor de opgelegde deadlines 
Je beschikt over een analytische geest en werkt oplossingsgericht 
Je gaat proactief te werk en streeft ernaar je kennis steeds verder uit te breiden 

Je bent in staat efficiënt samen te werken met de verschillende cellen van het departement 
Je bent in staat commerciële en administratieve onderhandelingen te voeren 
Je kan overweg met MS Office 
Je hebt een zeer goede geschreven en gesproken kennis van het Frans 
 
AANBOD 

Voltijds contract voor bepaalde tijd van 1 jaar met de mogelijkheid van vast 
Maandelijks brutosalaris: minimum 3309,43 euro (Master) of 2488,82 euro (bachelor) 
(eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een 
taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen) 
Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de 
vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een 

hospitalisatieverzekering 
Mogelijkheid tot telewerk 
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 25/09/2022. 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 onderhoud 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. 

 



 

 

 

De Stad Brussel is op zoek naar een Archivaris (M/V/X)  
 
 
VEREIST DIPLOMA 

 

Je bent in het bezit van een master/licentiaatsdiploma geschiedenis met een opleiding in 

archivering 
 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

getuigschrift-in-vlaanderen  

 
MISSIE 

 

Samen met je team waak je erover dat de Stad Brussel voldoet aan de wettelijke 
verplichtingen op het vlak van openbare archieven. Je staat in voor het duurzaam bewaren 
van de opgeslagen stukken en de toegankelijkheid ervan naar onderzoekers en het publiek 
toe. Je deelt je expertise met verschillende stadsdiensten om hen bij te staan in hun 
documentatiebeheer en de dematerialiseringsprojecten.  
 
TAKEN 

 

• Je sorteert, klasseert, inventariseert de documenten die in de archieven bewaard 
worden en maakt ze toegankelijk 

• Je beheert het klassementsplan van de documentatieproductie van de Stad, houdt 
het up-to-date en verzekert een optimale bewaring van de verschillende stukken 

• Je neemt deel aan het beheer van elektronische documenten en het records 
management 

• Je coördineert en controleert de archiefoverdrachten van de stadsdiensten 
• Je neemt deel aan dematerialiseringsprogramma’s van de administratie 
• Je neemt deel aan het verzamelen van archieven en aan de noozakelijkheidsanalyse 

om bepaalde stukken te verwerven 
• Je voert audits uit op de documentatieproductie van de verschillende stadsdiensten 
• Je neemt deel aan de valorisatie van het historisch en documentatiepatrimonium van 

de Stad en de communicatie hierrond 
• Je verzekert de permanentie in de leeszaal 
• Je volgt de evolutie en reglementeringen net als nieuwe archiveringstechnieken van 

dichtbij op 

Met zo'n 3900 medewerkers en een uitgebreid scholennetwerk, kan de Stad Brussel 
beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.  
 
Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport draagt aan de hand van talrijke en 
veelzijdige activiteiten bij tot de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke 

ontspanning van de burgers.  
 
De missie van de Dienst Archieven bestaat erin het geheel van de archieven van de Stad 
Brussel te beheren. Daarbij gaat het niet enkel om het toegankelijk maken van de inhoud van 
de archieven (sorteren, klasseren, inventaris … ) maar ook om het valoriseren van dit 
interessante patrimonium (evenementen, tentoonstellingen, publicaties … ). De dienst speelt 

ook een belangrijke rol in het dematerialiseringsproject en dat de stadsdiensten op touw 
hebben gezet maar ook voor het beheer van elektronische documenten.  
 



 

PROFIEL 

 

• Je beheerst verschillende technieken voor conservering, digitalisering, inventarisering 

en records management 
• Je hebt een goede kennis van de archiveringsnormen, ISAD(G) 
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een analytisch denkvermogen 
• Je bent in staat op een coherente manier prioriteiten te stellen en de verschillende 

etappes te definiëren en te organiseren om je objectieven binnen de opgelegde 
deadline te realiseren 

• Je bent een vlot communicator, zowel mondeling als schriftelijk 
• Je kan vlot in teamverband werken, zowel met de collega's als met de 

leidinggevenden 
• Je hebt een goede kennis van het Frans (mondeling en schriftelijk) 
• Je kan vlot overweg kunnen met MS Office 

 

AANBOD 

 

• Voltijds vervanginscontract (1 jaar ) 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3375,52 euro (eventueel verhoogd in functie van 

eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor 
het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

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

vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een 
hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 
3% van het brutosalaris 

• Telewerk mogelijk en 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) op http://jobs.brussels.be ten laatste op 15/10/2022. 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 onderhoud 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, handicap 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. 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 

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

 

Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport draagt aan de hand van talrijke en 

veelzijdige activiteiten bij tot de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke 

ontspanning van de burgers.  

 

De Dienst “Levende Kunst” (animatie en openbare ruimte) staat in voor de programmatie en 

productie van culturele evenementen georganiseerd door de Stad of samen met andere 

culturele actoren (Carte de Visite, HOPLA!, Nuit blanche, Vaux-Hall Summer, Classissimo, 

Folklorissimo, Music City Hall … ) Deze pool houdt zich ook bezig met de aanvragen voor een 

tijdelijke bezetting van de openbare ruimte in het kader van culturele activiteiten en met de 

aflevering van vergunningen voor straatartiesten.  

 

De Stad Brussel is op zoek naar een adjunct-diensthoofd (M/V/X)  

voor de Dienst Levende Kunst 

 

 
 

VEREIST DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een master/licentiaatsdiploma 

 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

getuigschrift-in-vlaanderen 

 

MISSIE 

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten van de pool Levende Kunst, in 

overeenstemming met de objectieven uitgewerkt door het College van Burgemeester en 

Schepenen en de hiërarchie. Je coördineert het team van de pool Levende Kunsten en ook 

de verschillende activiteiten ervan, je optimaliseert het functioneren van de pool met oog 

voor de geleverde kwaliteit.  
 
TAKEN 

 

• Je plant, coördineert en evalueert het werk van een team van 5 personen 

• Je coördineert de uitvoering van projecten, neemt beheertools en werkprocedures in 

gebruik of zorgt voor een update ervan 

• Je verzekert de uitvoering van de artistieke programmatie en de productie van 

evenementen samen met de culturele actoren, je stelt ook nieuwe projecten voor 

• Je bent verantwoordelijk voor culturele projecten die aan de pool toevertrouwd 

worden, werkt de budgetten uit, waakt over deadlines en planning 

• Je superviseert en begeleidt de projecten die door je team behandeld worden 

• Je leidt team-en projectvergaderingen en neemt deel aan sommige raden van 

bestuur of algemene vergaderingen van de cultuurvzw’s van de Stad Brussel 

• Je maakt subsidiedossiers en -verslagen op, jaarrapporten en andere nota’s en 

verslagen aan de hiërarchie 

• Je staat in voor de uitvoering van transversale projecten binnen de Dienst Cultuur (HR, 

administratie, financiën … ) 

• Je vertegenwoordigt occasioneel het Departement of de Dienst Cultuur in de 

beheersorganen van de cultuurinstellingen van de Stad 

 



PROFIEL 

• Ervaring in teambeheer vormt een troef 

• Ervaring in projectbeheer en cultuurevenementen is noodzakelijk 

• Je bent regelmatig aanwezig op het terrein, zowel overdag, ’s avonds als in het 

weekend in het kader van evenementen die de pool georganiseerd heeft 

• Je gaat gestructureerd te werk en kan overweg met plannings- en opvolgingstools 

• Je beheerst gesprekstechnieken, groepsanimatie- en coachingtechnieken 

• Je hebt een uitstekend analytisch denkvermogen en weet beslissingen te nemen 

• Je werkt oplossings- en resultaatgericht 

• Je bent een vlot communicator, zowel mondeling als schriftelijk 

• Je bent in staat een professioneel netwerk uit te bouwen met verschillende partners 

om zo de samenwerking te bevorderen 

• Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans 

• Je kan overweg met MS Office 

 

AANBOD 

• Voltijds vervangingscontract 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 3375,52 euro (eventueel verhoogd in functie van 

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

het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

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 

• 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 op http://jobs.brussel.be  (CV + motivatiebrief samen met een 

kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 15/10/2022. 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 Cel 

Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch 

uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in 

aanwezigheid van een jury 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. 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Brussel Participatie staat ten dienste van de inwoners van de Stad en begeleidt ze bij de 
reflectie, debatten en acties die draaien rond het openbare leven en gemeentelijke 
projecten. Via wijkfora en andere initiatieven stimuleert de dienst de bewustwording rond de 
mening van de inwoners, luistert naar hun ideeën om projecten van de Stad te verbeteren en 

wakkert ze het debat aan voor een verbeterde afhandeling van vragen van algemeen 
belang.  

 

De Stad Brussel is op zoek naar een projectcoördinator (M/V/X) 
voor Brussel Participatie 

 

 
 
DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een master of licentiaatsdiploma 
 

MISSIE 

Je zal deel uitmaken van een team van zes medewerkers waarbinnen je projecten ontwerpt 

en stuurt. Je coördineert het geheel van menselijke, materiële en financiële middelen die 
noodzakelijk zijn voor de realisatie van het project om op deze manier de objectieven te 
halen die de Stad op het vlak van burgerparticipatie vastgelegd heeft. Je neemt concrete 
acties om de zichtbaarheid en de werking van de dienst te verbeteren. Je bent op het 
terrein aanwezig om het goede verloop van de evenementen en activiteiten van de dienst 
te waarborgen (ook 's avonds en in het weekend). 

 

VOORNAAMSTE TAKEN 

• Je start een aantal projecten op om burgerparticipatie te ontwikkelen volgens de 
vastgelegde objectieven en coördineert deze projecten 

• Je verzekert de budgettaire opvolging van de projecten, maakt een planning op van 

de verschillende acties en projecten en voert een risicoanalyse uit 
• Je ontwikkelt de geschikte methodologie, tools en procedures voor participatie 
• Je start participatieprojecten op met burgers, verenigingen, de politieke wereld, je 

volgt deze projecten op en ondersteunt de facilitators op het terrein in hun werk 
• Je ontwikkelt partnerships en neemt deel aan reflectiegroepen 
• Je leidt vergaderingen met bewoners, wijkraden, met besturingscomités, 

projectgroepen en werkgroepen 
• Je maakt strategische verslagen op, projecten en communicatie naar het publiek toe 
• Je ontwikkelt je eigen expertise en die van het team op het vlak van participatie 

 
PROFIEL 

Je bent in het bezit van een master of licentiaatsdiploma 

Of je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau A 
(bestuurssecretaris) 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

 
Je beschikt over ervaring in projectbeheer en hebt kennis van participatieprocessen 
Ervaring in de openbare sector is een troef 



Je bent in staat concrete acties op te starten met het oog op de realisatie van de 
strategische objectieven 
Je gaat nauwkeurig en gestructureerd te werk met respect voor de opgelegde deadlines 
Je hebt een groot reactief denkvermogen en bent in staat snel oplossingen te vinden, 

ook in dringende situaties 
Een flexibel uurrooster schrikt je niet af (de functie vereist eventueel een aanwezigheid ’s 
avonds of in het weekend in functie van de evenementen) 
Je bent in staat een professioneel netwerk uit te bouwen met verschillende partners om 
de samenwerking te optimaliseren 
Je past je gesproken en geschreven communicatie aan aan je doelpubliek 

Je kan vlot overweg met MS Office 
Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans 

 
AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 3309,43 euro (eventueel verhoogd in functie van 

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

voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

loonsimulator. 

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

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

hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 

3% van het brutosalaris 

• Regelmatige bijscholing en mogelijkheid van téléwerk 

• 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 22/06/2022. 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 Cel 

Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch 

uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in 

aanwezigheid van een jury 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. 

 



Met 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 deel uitmaken van het Departement Grondregie van de Stadseigendommen. Dit 

departement beheert het onroerend goed van de Stad dat bestaat uit ongeveer 3500 

woningen, waarvan 717 met omkaderde huur, een tiental woningen aangepast aan 

personen met een handicap en 88 woningen met een aangepaste structuur voor ouderen. 

De Regie verhuurt vooral gebouwen, appartementen en huizen in het centrum van de stad. 

 

De Grondregie, werkzaam in een sector die verantwoordelijk is voor het grootste deel van de 

CO2-uitstoot, moet haar energiebeleid aanscherpen om de energietransitie naar een 

koolstofarme samenleving tegen 2050 te verzekeren. De Grondregie streeft er ook naar het 

totale verbruik van hulpbronnen in haar gebouwen te verminderen en bij nieuwe projecten 

rekening te houden met het hergebruik van materialen. 

 

 

De Stad Brussel is op zoek naar een Milieu adviseur (M/V/X) Departement Grondregie 

 

 

 

DIPLOMA 

• Je bent in het bezit van een master of licentiaatsdiploma op het gebied van bouw of 

milieu 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

of-getuigschrift-in-vlaanderen) 

 

 

MISSIE 

Je ontwikkelt een strategische visie voor alle gebouwen die door de afdeling worden 

beheerd, met het oog op de vermindering van het verbruik van alle soorten hulpbronnen in 

het gebouwenbestand.  Je definieert de verschillende hefbomen en voert de acties uit die 

nodig zijn om deze doelstelling te bereiken. Je bent verantwoordelijk voor de 

energieboekhouding van de gebouwen en analyseert de relevantie van een omkering van 

de situatie om de energieprestaties ervan te verbeteren. Je implementeert instrumenten om 

bewoners en belanghebbenden bewust te maken van het rationele gebruik van 

hulpbronnen en energie en ontwikkelt een visie op het hergebruik van grondstoffen in 

projecten. 

 

VOORNAAMSTE TAKEN 

 

Je coördineert de boekhoudkundige opvolging van het energieverbruik 

Je stelt (op basis van het energieregister en de boekhouding) prioritaire acties voor op het 

vlak van energiebesparing, rekening houdend met de technische, budgettaire, 

economische en gebruiksomstandigheden 

Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de geselecteerde projecten en zorgt ervoor 

dat de doelstellingen worden bereikt (organisatorische en budgettaire planning, omschrijving 

van de te leveren prestaties en termijnen, opstelling van het bestek, vaststelling van de 

indicatoren, enz.) 

Je staat in voor de coherentie van de projecten om de milieu-impact van gebouwen te 

verminderen en je bepaalt welke acties en samenwerkingsverbanden nodig zijn om de 

doelstellingen van het Brussels Gewest te bereiken 

Je bepaalt de modus operandi voor de verwezenlijking van het energiekadaster van het 

gebouwenbestand (zowel op kwalitatief als op kwantitatief niveau), in samenwerking met de 

PLAGE-coördinator 



Je ontwikkelt de nodige media voor een adequate verspreiding van de resultaten voor 

interne, externe (administraties, bewoners, enz.) of commerciële communicatie (verslagen, 

evaluaties, presentaties, nota's, enz.) 

Je daagt de verschillende belanghebbenden uit om hun bewustzijn te vergroten en hen 

actief te laten deelnemen aan de milieu-uitdagingen en strategische doelstellingen van het 

departement 

Je bent belast met de thematische wacht in verband met uw deskundigheidsgebieden 

(technologie, juridische aspecten, subsidies, enz.) 

Je organiseert en neemt deel aan of leidt vergaderingen 

Je ziet toe op de naleving van administratieve procedures (overheidsopdrachten, subsidies) 

 

PROFIEL 

• Je hebt ervaring in het beheren van technische bouwprojecten 

• Je hebt een goede kennis van de strategische, reglementaire en juridische context in 

Brussel op het vlak van milieu en renovatie (PEB, PLAGE...). 

• Je hebt een goede kennis van de fysica van gebouwen en van de technieken die van 

toepassing zijn op energie-efficiëntie 

• Je ontwikkelt voortdurend uw kennis en professionele vaardigheden 

• Je werkt resultaatgericht 

• Je bent in staat om informatie te analyseren en te integreren 

• Je beschikt over voldoende computervaardigheden om de instrumenten die nodig zijn 

voor de follow-up en de uitvoering van de projecten te gebruiken of te ontwikkelen  

• Je hebt een zeer goede (mondelinge en schriftelijke) kennis van het Nederlands en het 

Frans 

 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 3180,82euros (eventueel verhoogd in functie van 

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

het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

loonsimulator.  

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

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

hospitalisatieverzekering 

• Mogelijkheid om te telewerken en 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) ten laatste op 03/04/2022 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 Cel 

Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch 

uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in 



aanwezigheid van een jury 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. 



Met 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 deel uitmaken van het Departement Grondregie van de Stadseigendommen. Dit 
departement beheert het onroerend goed van de Stad dat bestaat uit ongeveer 3500 
woningen, waarvan 717 met omkaderde huur, een tiental woningen aangepast aan 
personen met een handicap en 88 woningen met een aangepaste structuur voor ouderen. 

De Regie verhuurt vooral gebouwen, appartementen en huizen in het centrum van de stad. 
 
De Dienst Technisch huurbeheer is verantwoordelijk voor het preventief en herstelonderhoud 
van het vastgoed. De dienst staat ook in voor de contacten en de communicatie met de 
huurders. Hij staat in voor de instandhouding van de beheerde gebouwen en verzekert het 
dagelijkse onderhoud ervan. Een andere taak bestaat in de dagelijks opvolging van 

werkzaamheden zowel naar huurders en conciërges toe als naar aannemers.  
 

 

De Stad Brussel is op zoek naar een Coördinator huur technischbeheer (M/V/X) 
 
 

 
DIPLOMA 

• Je bent in het bezit van een master of licentiaatsdiploma 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

of-getuigschrift-in-vlaanderen) 

 
 

MISSIE 

Je bent verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een constructieve interactie tussen 
de Regie en de huurders via het team van 27 conciërges en 25 schoonmakers. Je beheert 
het schoonmaakrooster om de netheid en het voorbeeldig onderhoud van de gebouwen 

waarvoor je verantwoordelijk bent te verzekeren en het goede gebruik van de 
gemeenschappelijke ruimten te garanderen. Je zorgt voor de administratieve follow-up van 
het beheer van de verschillende gebouwen van de Régie Foncière. Je helpt de technische 
beheerders om proactief het technisch onderhoud van de gebouwen te verzekeren, onder 
meer via een intern team van een tiental arbeiders, en je controleert de frequentie van het 
onderhoud naargelang van de behoeften van elke wijk en elk gebouw.  

 
VOORNAAMSTE TAKEN 

• Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en planning van de verschillende teams en 
ziet erop toe dat hun respectieve taken correct worden uitgevoerd 

• Je zorgt voor de regelmatige bevoorrading van gereedschap, schoonmaakmiddelen en 
diverse materialen  

• Je beheert de verschillende contracten voor afvalzameling en coördineert de 
interventieaanvragen met de aangestelde aannemer voor de verwijdering van grofvuil 
en specifieke reiniging 

• Je zorgt voor het goede verloop van de bezoeken aan huurwoningen en organiseert 
collectieve infosessies in grote groepen gebouwen  

• Je evalueert en ondersteunt conciërges, schoonmakers en arbeiders  
• Je bezoekt de gebouwen af en toe om een verslag op te stellen over de staat van 

onderhoud en om eventuele technische problemen op te sporen 
• Je neemt de nodige voorzorgsmaatregelen en geeft reparatieverzoeken door aan de 

technische dienst  
• Je stelt een actieplan op voor een optimaal en preventief beheer van de netheid in de 

gebouwen 
• Je werkt aan het voorkomen van vandalisme en onbeleefdheid en biedt bemiddeling  



• Je beantwoordt klachten en vragen over de netheid van de gebouwen, stelt een verslag 
op en stelt oplossingen voor terugkerende problemen voor 

 

PROFIEL 

• Ervaring in vastgoedbeheer, als syndicus of in een aanverwante functie strekt tot 
aanbeveling 

• Je hebt uitgebreide ervaring in team management  
• U bent analytisch en werkt op een gestructureerde en georganiseerde manier 
• Je bent oplossings- en resultaatgericht  
• Je bent flexibel en in staat om te luisteren  

• Je bent gewend om administratieve taken uit te voeren 
• Je hebt een zeer goede (mondelinge en schriftelijke) kennis van het Frans 
• Je kan overweg met MS Office en informatica toepassingen  
 
AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3180,82euros (eventueel verhoogd in functie van 

eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor 
het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 
loonsimulator.  

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de 
vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een 

hospitalisatieverzekering 
• Mogelijkheid om te telewerken en 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) ten laatste op 31/01/2022 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 Cel 

Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch 

uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in 

aanwezigheid van een jury 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. 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Eén van de voornaamste missies van het departement Economische Zaken is de ontwikkeling 
en de controle van de handel op het grondgebied van de Stad Brussel. Hiervoor levert de 
dienst vergunningen af en ondersteunt ze handelsverenigingen. Het departement is 
eveneens verantwoordelijk voor het gemeentelijk parkeerplan en de controle van de 

parkeermeters. 
 
De Directie Economie - Werkgelegenheid is onder meer verantwoordelijk voor de 
commerciële ontwikkeling op het grondgebied van de Stad Brussel. Een van de missies van 
deze dienst bestaat erin verschillende types handelszaken te informeren en begeleiden in het 
kader van nieuwe reglementen of bij werven/evenementen die impact hebben op een 

handelskern. De dienst heeft een omkaderende functie en levert vergunningen af en int 
standgeld voor het gebruik van de openbare ruimte voor commerciële doeleinden 
(jaarmarkten, terrassen …). De medewerkers houden zich ook bezig met de organisatie van 
beurzen, kermissen en allerhande commerciële animatie. In het kader daarvan ontwikkelen 
ze ook nieuwe projecten zoals stadsaperitieven op wisselende locaties en foodbike.  

 
De Stad Brussel is op zoek naar een Coördinator transversale projecten (M/V/X)  

Dienst Handel 
 
 

 
 
DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een master/licentiaatsdiploma 
 

Of 
 
de specifieke interne mobiliteitsvoorwaarden vervullen voor een functie van niveau A. 
 
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 ) 

 

MISSIE 

 

Je ontwikkelt projecten met betrekking tot de handel, werken en hun invloed op de handel 
en je ondersteunt de afdelingen markten, horeca en handelsevenementen. Je coördineert 
alle middelen (personeel/materiaal/financiën) in het kader van projecten die betrekking 
hebben op de ondersteuning van handelaars, de organisatie van evenementen, 
commerciële activiteiten en de organisatie van markten. Je werkt nauw samen met de 
verschillende diensten van de Stad Brussel (juridische zaken, financiën, evenementen) en 

hebt regelmatig contact met de handelaars. Je werkt in een landschappelijk ingericht 
kantoor en bent regelmatig op het terrein aanwezig in contact met handelaren (soms 's 
avonds of in het weekend) 
 
VOORNAAMSTE TAKEN 

 

• Je ontwikkelt projecten in verband met de thema's handel (bewegwijzering, zachte 
logistiek, klimaatacties), analyse van de behoeften en de haalbaarheid. 



• Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering, follow-up en evaluatie van projecten 
voor de verschillende diensten van de directie 

• Je bent verantwoordelijk voor de planning van de projecten, de coördinatie van de 
taken, de follow-up van de doelstellingen en het administratief beheer van de 

dossiers 
• Je ontwerpt communicatiecampagnes en externe werving voor het publiek en 

informeert de operationele teams intern 
• Je leidt projectvergaderingen en managementvergaderingen in verband met deze 
• Je ontwikkelt samenwerkingsverbanden met interne/externe partners en coördineert 

de netwerken die nodig zijn voor het welslagen van projecten 

• Je verzamelt en analyseert gegevens over de handel op het grondgebied van de 
Stad Brussel 

• Je ontwikkelt jouw deskundigheid en die van het departement in projectbeheer 
• Je schrijft rapporten, notities en reporting over lopende projecten 
 

PROFIEL 

 

• Je hebt interesse voor thema’s gelinkt aan handel en voor contact met de 
handelaars 

• Je hanteert planningstools, de methodologie van projectbeheer en 
vergadertechnieken 

• Je hebt een uitstekend analytisch denkvermogen en gaat resultaatgericht te werk 

• Je gaat gestructureerd te werk, ook bij uiteenlopende projecten tegelijkertijd 
• Je bent iemand die initiatief neemt en mensen kan bijeenbrengen rond nieuwe 

projecten 
• Je bent in staat professionele contacten te leggen met verschillende partners om de 

samenwerking te optimaliseren 
• Je bent een vlot communicator, zowel mondeling al schriftelijk 

• Occasioneel ben je ook aanwezig op het terrein om de behoeften te analyseren, 
partners te ontmoeten en evaluaties op te maken – af en toe ook in het weekend of 
’s avonds 

• Je hebt een zeer goede kennis van het Frans (mondeling en schriftelijk) 
• Je kan vlot overweg met MS Office 

 

AANBOD 

• De mogelijkheid mee te werken aan de aantrekkelijkheid en het steunen van 
handelszaken van de Brusselse wijken aan de hand van concrete projecten 

• Een moderne werkomgeving (open space) met dynamische collega’s, flexibele 
werkuren 

• Een vervanging (lange duur) contract voltijd 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3180,82 euro (eventueel verhoogd in functie van 

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

• 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 uw kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste 
diploma) ten laatste op 06/03/2022. Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening 
gehouden. 

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 onderhoud 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. 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.  
 
Het Departement Grondregie van de Stadseigendommen en Economische Zaken beheert 
het onroerend goedpatrimonium van het privé domein van de Stad, dat bestaat uit 
ongeveer 3800 woningen maar ook parkings en commerciële ruimten. Volgens de 
specificiteiten van de bestemming sluit hij erfpachten, concessies, 

handelshuurovereenkomsten en opstalrechten af. Parallel ontwikkelt hij permanent nieuwe 
opportuniteiten omtrent grondeigendom teneinde het patrimonium uit te breiden door het 
valoriseren van de eigen grondreserve, reconversie, aankoop of verkaveling. Daarnaast 
omvat het departement ook een Directie Economische Zaken die tot taak heeft de 
aantrekkelijkheid van de Brusselse handelswijken te verbeteren door de ontwikkeling van een 
gediversifieerde en kwaliteitsvolle lokale of bestemmingshandel te bevorderen. 

 
De Grondregie, werkzaam in een sector die verantwoordelijk is voor het grootste deel van de 
CO2-uitstoot, moet haar energiebeleid aanscherpen om de energietransitie naar een 
koolstofarme samenleving tegen 2050 te verzekeren. De Grondregie streeft er ook naar het 
totale verbruik van hulpbronnen in haar gebouwen te verminderen en bij nieuwe projecten 
rekening te houden met het hergebruik van materialen. 

 

 
De Stad Brussel is op zoek naar een Milieu adviseur (M/V/X) Departement Grondregie 

 
 

 
DIPLOMA 

• Je bent in het bezit van een master of licentiaatsdiploma op het gebied van bouw of 
milieu 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

of-getuigschrift-in-vlaanderen) 

 
 

MISSIE 

Je ontwikkelt een strategische visie voor alle gebouwen die door de afdeling worden 
beheerd, met het oog op de vermindering van het verbruik van alle soorten hulpbronnen in 
het gebouwenbestand.  Je definieert de verschillende hefbomen en voert de acties uit die 

nodig zijn om deze doelstelling te bereiken. Je bent verantwoordelijk voor de 
energieboekhouding van de gebouwen en analyseert de relevantie van een omkering van 
de situatie om de energieprestaties ervan te verbeteren. Je implementeert instrumenten om 
bewoners en belanghebbenden bewust te maken van het rationele gebruik van 
hulpbronnen en energie en ontwikkelt een visie op het hergebruik van grondstoffen in 
projecten. 
 
VOORNAAMSTE TAKEN 

 

Je coördineert de boekhoudkundige opvolging van het energieverbruik 
Je stelt (op basis van het energieregister en de boekhouding) prioritaire acties voor op het 

vlak van energiebesparing, rekening houdend met de technische, budgettaire, 
economische en gebruiksomstandigheden 
Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de geselecteerde projecten en zorgt ervoor 
dat de doelstellingen worden bereikt (organisatorische en budgettaire planning, omschrijving 
van de te leveren prestaties en termijnen, opstelling van het bestek, vaststelling van de 
indicatoren, enz.) 



Je staat in voor de coherentie van de projecten om de milieu-impact van gebouwen te 
verminderen en je bepaalt welke acties en samenwerkingsverbanden nodig zijn om de 
doelstellingen van het Brussels Gewest te bereiken 
Je bepaalt de modus operandi voor de verwezenlijking van het energiekadaster van het 

gebouwenbestand (zowel op kwalitatief als op kwantitatief niveau), in samenwerking met de 
PLAGE-coördinator 
Je ontwikkelt de nodige media voor een adequate verspreiding van de resultaten voor 
interne, externe (administraties, bewoners, enz.) of commerciële communicatie (verslagen, 
evaluaties, presentaties, nota's, enz.) 
Je daagt de verschillende belanghebbenden uit om hun bewustzijn te vergroten en hen 

actief te laten deelnemen aan de milieu-uitdagingen en strategische doelstellingen van het 
departement 
Je bent belast met de thematische wacht in verband met uw deskundigheidsgebieden 
(technologie, juridische aspecten, subsidies, enz.) 
Je organiseert en neemt deel aan of leidt vergaderingen 
Je ziet toe op de naleving van administratieve procedures (overheidsopdrachten, subsidies) 
 

PROFIEL 

• Je hebt ervaring in het beheren van technische bouwprojecten 
• Je hebt een goede kennis van de strategische, reglementaire en juridische context in 

Brussel op het vlak van milieu en renovatie (PEB, PLAGE...). 
• Je hebt een goede kennis van de fysica van gebouwen en van de technieken die van 

toepassing zijn op energie-efficiëntie 
• Je ontwikkelt voortdurend uw kennis en professionele vaardigheden 
• Je werkt resultaatgericht 
• Je bent in staat om informatie te analyseren en te integreren 
• Je beschikt over voldoende computervaardigheden om de instrumenten die nodig zijn 

voor de follow-up en de uitvoering van de projecten te gebruiken of te ontwikkelen  

• Je hebt een zeer goede (mondelinge en schriftelijke) kennis van het Nederlands en het 
Frans 

 
AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 3375,52 euro (eventueel verhoogd in functie van 
eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor 
het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 
loonsimulator.  

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de 
vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een 
hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 
3% van het brutosalaris 

• Telewerk mogelijk en 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) ten laatste op 15/08/2022 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 Cel 

Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch 

uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in 

aanwezigheid van een jury 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. 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet, kan de Stad Brussel 
beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels 
Gewest.  
 
Het Departement Financiën van de Stad Brussel is verantwoordelijk voor het beheer 
van de boekhouding en de begroting. Dit departement is verantwoordelijk voor de 
opvolging van de boekhouding en de voorbereiding van de jaarlijkse rekening, het 
opstellen van de begroting en voert de controle uit over de wettelijkheid en de 
regelmaat van de uitgaven. Het departement centraliseert ook de opvolging en de 

controle van alle inkomsten uit schuldvorderingen en taksen. Vallen ook onder de 
bevoegdheden van dit departement: de inning van vorderingen en heffingen, het 
beheer van de thesaurie, het vermijden van verjaring van rechten en vorderingen en 
het overgaan tot inbeslagname en overdrachten. 
 
De dienst Begrotingsbeheer en rekening is belast met het opstellen van de initiële 
begroting en het volgen van de ontwikkeling van de begrotingskredieten, en neemt 
daarbij deel aan en coördineert samen met de hiërarchie, de opstelling van zowel 
de begroting, de jaarrekening en de desbetreffende documenten. Het behandelt 
elk intern of extern verzoek om informatie of financiële of budgettaire analyse. Het 
volgt de evolutie van de wettelijke normen die een directe of indirecte invloed 
hebben op de gemeentelijke financiën. 

 

 
De Stad Brussel is op zoek naar een Dossierverantwoordelijke (M/V/X) Begroting en 

Rekening 
 
 

 
 

MISSIE 

 
Je bent verantwoordelijk voor alle taken van de hierboven genoemde dienst, 
waarvan de hoofdtaken hieronder worden opgesomd. 

U maakt deel uit van een team van 4 personen, en werkt actief samen met alle 
diensten van het departement Financiën, de andere departementen van de Stad 
Brussel, de kabinetten van de schepenen en de toezichthoudende overheid. 
 

VOORNAAMSTE TAKEN 

 
• Je voert alle dagelijkse begrotingsoperaties uit (aanmaak van 

begrotingsartikels, herschikkingen, begrotingswijzigingen, enz.) 
• Je neemt deel aan de voorbereiding van de begroting en aan de afsluiting 

van de rekeningen (ontvangst van informatie, analyse, inleiding, opstelling 
van documenten, administratieve follow-up, enz.) 

• Je voert specifieke analyses uit die betrekking kunnen hebben op 
begrotingsramingen en/of specifieke verwezenlijkingen, de evolutie ervan in 
de tijd, enz. 



• Je controleert en valideert de verwerkte financiële gegevens en ziet toe op 
de technische conformiteit van de budgettaire boekhoudkundige 

verrichtingen 
• Je brengt adviezen en aanbevelingen uit over begrotingskwesties voor elke 

interne of externe vraag of verzoek om informatie 
• Je ontwikkelt, actualiseert en controleert indicatoren en gekwantificeerde 

tabellen betreffende begrotingen, investeringsplannen, overdrachten en/of 
alle verzoeken van de hiërarchie  

• Je schrijft nota's, verslagen en brieven met betrekking tot uw vakgebied en 
bent in staat financiële informatie te presenteren 

• Je assisteert het afdelingshoofd bij projecten ter verbetering van de 
procedures en bij de coördinatie van begrotings-, wijzigings- en 
boekhoudkundige projecten 

• Je zorgt ervoor dat u uw vakkennis op peil houdt en uw vaardigheden 
ontwikkelt 

 
PROFIEL 
 

• Je bent in het bezit van een masterdiploma (of Licentiaat) met een economische 
en/of financiële oriëntatie (management, financiën, economie, 
handelswetenschappen, administratieve wetenschappen). 

Of Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de 
graad van bestuurssecretaris. 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

getuigschrift-in-vlaanderen 

 
• Kennis van budgettaire boekhouding en de nieuwe gemeentewet vormt een 

troef 
• Je hebt belangstelling voor begrotingsplanning en gemeentelijke financiën in het 

algemeen en/of u beschikt over ervaring in dit domein 
• Je stelt prioriteiten en bepaalt op coherente wijze en binnen de opgelegde 

termijn de noodzakelijke stappen voor het bereiken van de doelstellingen 
• Je hebt een klant- en resultaatgerichte visie met respect voor de geldende regels 

• Je hebt een goede analytische geest gecombineerd met goede 
schrijfvaardigheden 

• Je bent een doorzetter en werkt resultaatgericht (pas dans la version FR) 
• Je bent in staat professionele contacten uit te bouwen met verschillende 

partners om zo de samenwerking te optimaliseren 
• Je streeft ernaar om voortdurend je kennis uit te breiden 
• Je bent in staat je kennis en expertise te delen 
• Je drukt je vlot uit in het Frans 
• Je kan overweg met MS Office en beschikt over een gevorderd niveau van Excel 

 
AANBOD 

 
• Een voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3443,05 euro’s (eventueel verhoogd in functie 

van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je 



slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via 
onze online loonsimulator. 

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in 
de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een 
hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten 
belope van 3% van het maandelijks brutosalaris 

• Regelmatige bijscholing en mogelijkheid om te telewerken 
• 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) 

 
SOLLICITEREN 

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

diploma) ten laatste op 02/11/2022. 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 onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van 

een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische 

competenties. 

 

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 

 

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. 

 
 
 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet, kan de Stad Brussel 
beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.  
 
Het Departement Financiën van de Stad Brussel is verantwoordelijk voor het beheer 
van de boekhouding en de begroting. Dit departement is verantwoordelijk voor de 
opvolging van de boekhouding, de voorbereiding van de jaarlijkse rekening, het 
opstellen van de begroting en voert de controle uit over de wettelijkheid en de 
regelmaat van de uitgaven. Het departement centraliseert tevens de opvolging en 
de controle van alle inkomsten uit schuldvorderingen en taksen. Vallen ook onder de 

bevoegdheden van dit departement: de inning van vorderingen en heffingen, het 
beheer van de thesaurie, het vermijden van verjaring van rechten en vorderingen en 
het overgaan tot inbeslagname en overdrachten. 
 
De dienst Controle op de gewone uitgaven controleert de wettigheid en 
regelmatigheid van de uitgaven op de gewone begroting van de Stad. Zij is ook 
verantwoordelijk voor het valideren van de vastleggingen in de boekhoudsoftware, 
het goedkeuren van de bestelbonnen en het aanrekenen van de facturen. In het 
kader van haar opdracht om overheidsopdrachten te controleren, ziet zij toe op het 
goede verloop van de projecten die door de Stad Brussel worden uitgevoerd en ziet 
zij toe op de naleving van de beslissingen van de daartoe bevoegde instanties. 
 

 
De Stad Brussel is op zoek naar een Dossierverantwoordelijke (M/V/X) voor de 

Controle op de gewone uitgaven 
 
 

 
 

MISSIE 

Je bent verantwoordelijk voor alle taken van de hierboven genoemde dienst. Je 
maakt deel uit van een team van 5 personen, en werkt actief samen met alle diensten 
van het departement Financiën, de andere departementen van de Stad Brussel, de 
kabinetten van de schepenen en de toezichthoudende overheid. 

 
VOORNAAMSTE TAKEN 

• Je controleert of de ingediende dossiers en boekhoudkundige stukken volledig 
en correct zijn en voldoen aan de wetgeving/regelgeving 

• Aan de hand van een softwareprogramma workflow, zorg je voor de follow-up 
en de actualisatie van de uitgavendossiers die door de verschillende diensten 
van de Stad Brussel worden aangemaakt 

• Je voert de gegevens in van de verschillende boekhoudkundige documenten 
en vastleggingen in het boekhoudsysteem 

• Je staat in voor de boeking van de uitgaven en de boekhoudkundige 
documenten in het boekhoudsysteem. 

• Je geeft advies over de wettelijkheid en  de regelmatigheid van 
boekhoudkundige stukken en/of over dossiers met een financiële impact 

• Je werkt samen met de verschillende departement van de Stad Brussel om alle 
informatie te verzamelen die nodig is om de uitgaven te controleren. 



• Je assisteert en adviseert de diensten en leveranciers in het kader van de 
uitgavendossiers 

• Je stelt specifieke analyses en/of rapporten op volgens de door de hiërarchie 
geformuleerde verzoeken 

• Je houdt je deskundigheid op peil en volgt de ontwikkelingen op het gebied 
van regelgeving en wetgeving 

 
PROFIEL 
• Je bent in het bezit van een masterdiploma met een economische en/of 

financiële oriëntatie (management, financiën, economie, 

handelswetenschappen, administratieve wetenschappen). 

Voor wat interne kandidaturen betreft,  dient u te voldoen aan de voorwaarden 
voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van bestuurssecretaris. 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

getuigschrift-in-vlaanderen 

 
• Kennis van budgettaire boekhouding en de nieuwe gemeentewet is een troef 
• Je hebt ervaring met overheidsopdrachten en/of je vertoont belangstelling voor 

deze materie en de gemeentelijke financiën in het algemeen 
• Kennis van het softwareprogramma IRISNEXT is een pluspunt 
• Je bent in staat om te werken met volledig gedematerialiseerde 

boekhoudprocedures 
• Je stelt prioriteiten en bepaalt op coherente wijze en binnen de opgelegde 

termijn de noodzakelijke stappen voor het bereiken van de objectieven 
• Je hebt een klant- en resultaatgerichte visie met respect voor de geldende regels 
• Je hebt een analytische geest gecombineerd met goede schrijfvaardigheden 
• Je bent een doorzetter en werkt resultaatgericht 
• Je bent in staat professionele contacten uit te bouwen met verschillende 

partners om zo de samenwerking te optimaliseren 
• Je streeft ernaar om voortdurend je kennis en vaardigheden uit te breiden 
• Je bent in staat je kennis en expertise te delen 
• Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Frans (schriftelijk en mondeling) 
• Je beheerst MS Office en hebt een gevorderd niveau van Excel 

 
AANBOD 
 
• Een voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3443,05 euro’s (eventueel verhoogd in functie 

van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je 
slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via 
onze online loonsimulator  

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in 
de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid om aan te sluiten bij 
een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten 

belope van 3% van het maandelijks brutosalaris 
• Regelmatige bijscholing en de mogelijkheid om te telewerken 



• 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) 
 

SELECTIEPROCEDURE 

Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief + een kopie van het vereiste diploma) 

ten laatste op 02/11/2022. 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 onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van 
een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische 
competenties. 
 

BIJKOMENDE INLICHTINGEN 
 

Administratief Centrum  

Departement HR - Dienst Werving 

Anspachlaan 6 (13de verdieping) 

1000 Brussel 

02 279 24 20 

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

 

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. 

 

 
 

 



Met 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 deel uitmaken van het Departement Grondregie van de Stadseigendommen. Dit 

departement beheert het onroerend goed van de Stad dat bestaat uit ongeveer 3500 

woningen, waarvan 717 met omkaderde huur, een tiental woningen aangepast aan 

personen met een handicap en 88 woningen met een aangepaste structuur voor ouderen. 

De Regie verhuurt vooral gebouwen, appartementen en huizen in het centrum van de stad. 

 

Jurist- Dossierverantwoordelijke vastgoedoperaties (M/V/X) 

 

 
 

DIPLOMA 

 

MISSIE 

Je zal deel uitmaken van een team van drie personen en meewerken aan de uitwerking van 

de objectieven die vastgelegd werden door de algemene directie van de Grondregie 

(aankoop, verkoop, verhuur, concessies …). Je hebt regelmatig contact met het publiek, de 

huurders, notarissen en externe instellingen.  

 

VOORNAAMSTE TAKEN 

 

• Je start dossiers op (en volgt deze verder op) rond het commercieel beheer van de 

Grondregie: verkoop, aankoop, huurcontracten, oppervlakterecht, erfdienstbaarheid, 

bezetting en huur van het terrein, concessies, aanvragen voor opmetingen en 

schattingen van vastgoed, handelsovereenkomsten … 

• Je maakt nota’s op, de briefwisseling, conventies rond concessies en uitbating, de 

openbare aanbestedingen daarrond, verzoekschriften, handelsovereenkomsten … 

• Je controleert de geldigheid van de dossiers van de (kandidaat-)kopers, de inhoud van 

de huurcontracten en de rechten en plichten van huurders van gronden 

• Je leidt en neemt deel aan vergaderingen met concessiehouders, erfpachters, 

verhuurders, verkopers, (kandidaat-)kopers, terreinhuurders maar ook vergaderingen van 

mede-eigenaars 

• Je verricht vastgoedprospectie in het kader van de valorisatie van het 

vastgoedpatrimonium van de Stad en houdt het vastgoedkadaster van de Grondregie 

up-to-date 

 

PROFIEL 

 

• Je bent in het bezit van een master in Recht 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

of-getuigschrift-in-vlaanderen 

• Je hebt een goede kennis en liever ervaring met vastgoedrecht 

• Je hebt zin voor synthese en een vlotte pen 

• Je gaat nauwkeurig en gestructureerd te werk met respect voor de vastgelegde 

deadlines 

• Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt oplossingsgericht 

• Je gaat proactief te werk met het oog op een permanente verbetering van je kennis en 

werkmethodes 



• Je bent in staat efficiënt samen te werken met de verschillende diensten van je 

departement 

• Je kan zowel commerciële als administratieve onderhandelingen leiden 

• Je kan overweg met MS Office 

• Je hebt een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans 

 

AANBOD 

 

•     Voltijds contract van onbepaalde duur 

•     Maandelijks brutosalaris : minimum 3443,05 euro (eventueel verhoogd in functie van 

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

het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

loonsimulator. 

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

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

hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 

3% van het brutosalaris 

•     Telewerk mogelijk en 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) ten laatste op 30/11/2022. 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 Cel 

Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch 

uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in 

aanwezigheid van een jury 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. 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als 
een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 

Het Departement Stedenbouw heeft als algemene missie een visie van de ontwikkeling van het 
grondgebied van de Stad Brussel te bepalen en uit te dragen, die o. a. doelstellingen opneemt met 
betrekking tot een verstandig beheer van middelen, koolstofneutraliteit, klimaatbestendigheid en 
polycentrisme; het ontwikkelt eveneens uitvoeringsstrategieën van deze visie door middel van plannen 
en reglementen (waaronder mobiliteit en parkeren), van stedelijke vernieuwingsprogramma’s, 
herinrichting van openbare en groene ruimten en milieuprojecten. 

De dienst financiën en boekhouding werkt en bewaakt de jaarlijkse begroting van het departement uit 
en beheert zowel de ontvangsten als de uitgaven van het departement. 

 
 

De Stad Brussel is op zoek naar een dossierbeheerder (M/V/X)  
voor de dienst financiën en boekhouding 

 

 
DIPLOMA 

 

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma in financiën 

 

Of je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van   
secretaris. 
 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

MISSIE 

Je bent verantwoordelijk voor de dossiers met betrekking tot de financiële opvolging (inkomsten en 
uitgaven) van de dossiers van het departement Stedenbouw, in overeenstemming met de geldende 
reglementering en procedures en leeft in dat verband de gemeentelijke boekhoudkundige regels 
na. Je werkt mee aan de opstelling van de begroting en de begrotingswijzigingen van het 
departement. 

 
VOORNAAMSTE TAKEN 

• Je berekent het bedrag van de administratieve kosten, vergoedingen, belastingen, enz. 
(bouwvergunningen, milieuvergunningen, attesten toeristische verblijven, buitengewone 
uitsprongen, enz.) 

• Je beantwoordt alle vragen met betrekking tot de financiële opvolging van dossiers voor 

externe en interne cliënten of stuurt ze door 
• Je zorgt voor de administratieve en financiële opvolging van de verschillende types van 

financiële dossiers (administratieve kosten, vergoedingen, belastingen, subsidies, 
stedenbouwkundige lasten, bestellingen, vertalingen, enz.) 



• Je verzekert de kwaliteit van de financiële delen van de dossiers die door het departement 
worden behandeld 

• Je stelt boekhoudkundige documenten op voor de ontvangsten en de vastleggingen voor de 

uitgaven 
• Je wijst facturen toe aan de diensten en vereffent ze indien nodig 
• Je zorgt voor de administratieve opvolging van de dossiers (rekeningafschriften, facturatie, 

vertalingen, validatie van betalingen, terugbetalingen, facturen, controleren van 
vastleggingen). Je sorteert en archiveert boekhoudkundige documenten 

• Je controleert de uitgaven van het departement (facturen, subsidies, kas voor kleine uitgaven) 

en de financiële inkomsten (facturatie, vergoedingen, belastingen, stedenbouwkundige lasten, 
subsidies) en volgt eventuele betwistingen op 

• Je stelt nota's, verslagen (college/gemeenteraad), brieven, pv’s, facturen, aanmaningen, enz. 
op 

• Je voert financiële gegevens in diverse bestanden en opvolgingdatabases (Excel, NOVA, enz.) 
en deelt de informatie mee aan de betrokken diensten 

• Je verzamelt van elke dienst informatie met betrekking tot de begroting en de 
begrotingswijzigingen en brengt deze samen in een gezamenlijk bestand 

• Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in jouw domein: evolutie, reglementering, nieuwe 
praktijken, nieuwe technieken, enz. 

• Je deelt de nodige informatie mee aan de hiërarchie (voortgang van dossiers, projecten, enz.) 
 

Je werkt in een team van 3 personen, onder het rechtstreekse toezicht van de adjunct-diensthoofd 
Financiën en boekhouding. Je werkt nauw samen met de verschillende diensten van het 
departement en met het Departement Financiën.  Je hebt rechtstreekse telefonisch en schriftelijk 
contacten (brieven en mails) met het publiek (architecten, ondernemingen, privépersonen, …) 

 
 

PROFIEL 

• Je bent cijfermatig ingesteld en hebt interesse in financiën 
• Je hebt goede analytische vermogen en bent oplossingsgericht 
• Je maakt gebruik van planning- en controle-instrumenten om uw werk goed te structureren 
• Je beschikt over een vlotte pen 

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk 
• Kennis van gemeentelijke boekhouding en stedenbouwkundige voorschriften is een pluspunt 
• Je kan vlot overweg met Office 

 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 2440,06 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere 
professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). 
Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.  

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten 
(NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, 
pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris 

• 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) ten 

laatste op 16/04/2022. 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 redactionele test en een grafische vormgevingstest. Deze testen zullen eliminerend zijn. 

Succesvolle kandidaten zullen worden 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. 

 
 
 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als 
een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 

 
Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport draagt aan de hand van talrijke en veelzijdige 
activiteiten bij tot de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke ontspanning van de burgers.  

 
Het Centrum Noordpool is een lokaal centrum van de Jeugddienst van de Stad Brussel, dat de organisatie 
van culturele, artistieke, educatieve, creatieve en sportieve activiteiten wil bevorderen. Als lokale 
infrastructuur staat het Centrum Noordpool in de eerste plaats ter beschikking van de Brusselaars en meer 
bepaald van de inwoners en de gestructureerde groepen (vzw's, openbare diensten en instellingen, enz.) 
van de Noordwijk. 

 
De Stad Brussel is op zoek naar een technisch beheerder regisseur (M/V/X) voor de Zone Noord centrum 

 
DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma 

of je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van 
secretaris 
 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-
getuigschrift-in-vlaanderen 

 
MISSIE 

Je bent verantwoordelijk voor de technische leiding en logistiek van de evenementen die in het 
Centrum Noordpool worden georganiseerd, om ervoor te zorgen dat deze goed verlopen. Je 

organiseert het onderhoud, de reparaties, de bestellingen en de installaties van de technische uitrusting 
van het Centrum Noordpool. Je bent ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van verschillende 
projecten, hoofdzakelijk in de vestigingen van de zone Noord. Je werkt mee aan de promotie van de 
evenementen die in deze Centra worden georganiseerd. 
 
VOORNAAMSTE TAKEN 

• Je maakt de zalen klaar voor vergaderingen en evenementen. Je plaatst/vervangt 
installaties/apparatuur/technisch materiaal tijdens evenementen in de toneelzaal. Je beheert de 
voorraad en neemt de inventaris van het technisch materiaal 

• Je organiseert de agenda en de planning van de evenementen waarvoor je verantwoordelijk 
bent 

• Je neemt deel aan de operationele fasen (montage, demontage, bediening) 

• Je test, herstelt, lost storingen op en onderhoudt het technische materiaal in de toneelzaal en de 
andere ruimten van de centra  

• Je zorgt voor de follow-up van onderhoud, de renovatie en het herstel van de infrastructuur 
• Je schrijft brieven, e-mails, materiaalbestellingen en verzoeken om technische interventies  
• Onder toezicht van je adjunct-coördinator ontwerpt, organiseert, controleert en evalueert je 

activiteiten en projecten die specifiek zijn voor de zone Noord, om tegemoet te komen aan de 



behoeften van het publiek.  Om de zichtbaarheid van de centra te verbeteren, werkt je mee aan 
het ontwerp van communicatieplannen en de ontwikkeling van communicatiemodellen/inhoud 

• Je werkt de lijst van potentiële partners en ontvangers van communicatie bij en verzamelt 

informatie en inhoud voor verspreidingsmateriaal in FR/NL/EN, foto's, praktische informatie, 
instructies 

• Je initieert partnerschappen en samenwerkingsverbanden met externe organisaties en 
instellingen  

• Je sensibiliseert en begeleidt het publiek en de buurtverenigingen voor de mogelijkheden die de 
centra bieden 

• Je ontvangt het publiek per telefoon en persoonlijk bij evenementen  
• Je deelt relevante informatie mee aan je hiërarchie om verslag uit te brengen over de 

vorderingen bij de verwezenlijking van de doelstellingen 
 

PROFIEL 

• Je beschikt over vaardigheden op het gebied van technisch beheer van geluid/licht 

(voorbereiding van voorstellingen, concerten, filmvertoningen, enz.) Er is weinig creatie van 
shows 

• Je hebt ervaring in projectmanagement 
• Je bent stressbestendig  
• Je bent 's avonds en in het weekend beschikbaar, afhankelijk van het aantal te bestrijken 

evenementen (gemiddeld +/- tien per maand) 

• Goede taalkennis van het Frans is nodig 
• Je hebt een goede beheersing van de MS Office suite 

 
Je werkt samen met de coördinator van de ruimte Noordpool, de adjunct-coördinator van Box 120, de 
teamleider en de teams van polyvalente arbeiders van de 2 locaties. Je zal ook contacten hebben 
met andere diensten van de Stad Brussel, het publiek, leveranciers/dienstverleners, verenigingen en 

structuren die de centra in de Zone Noord bezetten. Je werkt in het Centrum Noordpool en in 
zeldzamere gevallen in andere centra. 
 

AANBOD 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 2538.53 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere 
professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). 
Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.  

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten 
(NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, 
pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het maandelijks brutosalaris 

• 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) ten 

laatste op 19/06/2022. 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 uitgenodigd voor twee 

eliminerende praktijkexamens: een praktijkexamen op de werkvloer en een 

projectmanagementexamen. De kandidaten op de shortlist worden vervolgens 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. 

 
 
 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als 
een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 

Het Departement Stedenbouw heeft als algemene missie een visie van de ontwikkeling van het 
grondgebied van de Stad Brussel te bepalen en uit te dragen, die o. a. doelstellingen opneemt met 
betrekking tot een verstandig beheer van middelen, koolstofneutraliteit, klimaatbestendigheid en 
polycentrisme; het ontwikkelt eveneens uitvoeringsstrategieën van deze visie door middel van plannen 
en reglementen (waaronder mobiliteit en parkeren), van stedelijke vernieuwingsprogramma’s, 
herinrichting van openbare en groene ruimten, en milieuprojecten. 

De dienst "secretariaat en onthaal vergunningen” staat in voor de administratieve behandeling van de 
gegevens, documenten en dossiers die betrekking hebben tot aanvragen tot stedenbouwkundige 

vergunningen, milieuvergunningen en stedenbouwkundige inlichtingen. Het onthaalt de burgers en 
verschaft algemene inlichtingen over de geldende procedures. µzij beheert anderzijds de 
administratieve opvolging van de dagdagelijkse taken in verband met het beheer van het secretariaat 
van de directie vergunningen en in verband met de overlegcommissie, met respect voor de geldende 
regelgeving en interne procedures. 

 

 

 
De Stad Brussel is op zoek naar een administratief medewerker (M/V/X)  

voor de Dienst secretariaat en onthaal toelatingen 

 

 
DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs. 

Of Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van assistent. 
 

Indien je uw diploma in het buitenland heeft behaald moet je 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)  

 
MISSIE 

Je bent verantwoordelijk voor het invoeren van gegevens met betrekking tot aanvragen voor 
stedenbouwkundige-, milieuvergunningen en stedenbouwkundige inlichtingen, in overeenstemming 

met de geldende wetgeving en interne procedures. Je ontvangt en informeert het publiek over 
algemene vragen over vergunningsaanvragen en stedenbouwkundige inlichtingen. Als eerste 
contactpersoon vertegenwoordigt je onze instelling door een goed indruk te geven en een 
kwaliteitsservice te bieden door elke aanvraag op dezelfde manier te behandelen. 

 

VOORNAAMSTE TAKEN 



• Je analyseert de inkomende post/e-mail en zorgt voor de correcte verwerking ervan en verstuurt de 
uitgaande post van de directie vergunningen, met inbegrip van niet-bezorgde aangetekende 
zendingen  

• Je vult de gegevens met betrekking tot de aanvragen van stedenbouwkundige-, 
milieuvergunningen en stedenbouwkundige inlichtingen (in NOVA), vult de Excel tabellen aan  

• Je onthaal, informeert en begeleidt het publiek en de collega's in alles wat met de directie 
Vergunningen te maken heeft (vergunningsaanvragen, stedenbouwkundige inlichtingen, 
gemeentelijke premies, enz.  

• Je organiseert en/of volgt de agenda/planning op van afspraken voor voorafgaande 

stedenbouwkundige inlichtingen, raadpleging van dossiers die het voorwerp uitmaken van een 
openbaar onderzoek, archiefdossiers, indiening van vergunningsaanvragen, enz. 

• Je verzamelt, ordent, codeert en actualiseert alle informatie/documentatie over de zaken die door 
de directie Toelatingen worden beheerd  

• Laminaataffiches met betrekking tot stedenbouwkundige onderzoeken op het gebied van 
ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu en met betrekking tot besluiten op het gebied van 

stedenbouw.  
• Je scant de documenten/dossiers/plannen die worden afgegeven en ontvangen door de dienst 

Vergunningen, volgens de geldende procedures. Je controleert de kwaliteit, leesbaarheid en 
conformiteit van de documenten. 

• Je bent verantwoordelijk voor de fysieke en elektronische archivering van dossiers/documenten, 
archivering/migratie van gedigitaliseerde documenten in het informatiesysteem (netwerkboom, 

EDM, enz.)  
• Je deelt de nodige informatie mee aan de hiërarchie (voortgang van de verschillende taken die 

inherent zijn aan de dienst, voortgang van de digitaliseringsoperaties, ondervonden moeilijkheden, 
enz.) 
 
Je werkt in een team van 10 mensen. Je werkt nauw samen met de andere diensten van de 

directie Vergunningen, met andere diensten van het departement, met andere diensten van de 
Stad, alsook met regionale diensten en andere gemeenten. Je hebt rechtstreeks, telefonisch en 
schriftelijk (post en e-mail) contact met het publiek. 
 

PROFIEL 

 
• Je hebt een zeer goed niveau van het Frans en het Nederlands, zowel gesproken als 

geschreven. Dit is een vereiste voor de positie. 
• Je hebt graag verschillende contacten 

• Je gaat gestructureerd te werk  
• Ervaring in secretariaatswerk/ scannen/ telefooncentrale is een pluspunt 
• Je kan overweg met MS Office 

 
AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 2335,92 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere 
professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). 
Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.  

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten 
(NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, 
pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris 

• Regelmatige bijscholing 
• Mogelijkheid om te telewerken 



• 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 1/08/2022. 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 

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. 

 
 
 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als 
een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 

 
Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport draagt aan de hand van talrijke en veelzijdige 
activiteiten bij tot de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke ontspanning van de burgers.  

 
Je zal tewerkgesteld worden bij de sportdienst, die zich onder meer bezighoudt met alles wat leeft op 
het vlak van sport in de Stad Brussel en de sportinfrastructuur ter beschikking stelt van de inwoners. De 
dienst organiseert niet alleen sportvakanties voor jongeren, maar werkt ook mee bij de organisatie van 
zowel lokale evenementen (tornooien, interclubs) als internationale sportevenementen zoals de 
Memorial van Damme of voetbalinterlanden. Daarnaast zorgt de sportdienst voor het onderhoud van 

de infrastructuur en de opvolging van eventuele werven en kent subsidies toe aan verenigingen en 
sportclubs. 

De Stad Brussel is op zoek naar een administratief medewerker (M/V/X) voor het 

secretariaat van de sportdienst 

 

 
DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs 

Of Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van assistent. 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-
getuigschrift-in-vlaanderen 

 
MISSIE 

Je behandelt de lopende dossiers van de sportdienst, in overeenstemming met de geldende 
wetgeving en procedures. Je biedt administratieve ondersteuning aan de hiërarchie. Je zorgt voor de 

juiste circulatie/verspreiding van informatie binnen de dienst. 
 
VOORNAAMSTE TAKEN 

• Je ontvangt, informeert en verwijst het publiek en de collega’s door (per telefoon, e-mail, enz.)  
• Je behandelt correspondentie 
• Je zorgt voor het samenstellen/centraliseren, update en controleren van diverse 

dossiers/gegevens en van dossiers die u door de hiërarchie zijn toevertrouwd (follow-up van 
dienstorders, personeelsdossiers, sportondersteuning, planning van bewakers, uitbetalingen). Je 
onderhoudt de databases van de dienst 

• Je voert verschillende gegevens in (opvolging van ziektes, overuren)  
• Je stelt op en typt brieven, notulen, verslagen, verzoeken, inventarissen, enz.  
• Je klasseert en archiveert documenten/gegevens (fysiek en informatica) (sporthulpmiddelen, 

verslagen, brieven, enz.)  
• Je organiseert de agenda van de directie en de planning van de dienstwagen 



• Je bereidt vergaderzalen voor, zorgt voor mailingen, fotokopieën, extra boodschappen, enz. 
• Je deelt de nodige informatie mee aan de hiërarchie (stand van zaken van de dossiers, projecten, 

enz.)  

• Je organiseert vergaderingen (agenda, notulen, logistiek, agenda's, enz.) 
 
Je werkt in een team van 10 mensen. Je hebt regelmatig contact met alle collega's van het 
departement, met de hiërarchie, met collega's van andere departementen, met het publiek (clubs, 
scholen, particulieren, enz.) en met de vzw's Prosport en Zwembaden van de Stad Brussel.  
 

Het is een kantoorbaan met af en toe uitstapjes naar de bouwplaatsen. De omgeving kan stressvol zijn, 
afhankelijk van de werkdruk en de deadlines.  
 

PROFIEL 

 
• Je bent op zoek naar een afwisselende baan met veel contacten 

• Je werkt op een gestructureerde manier, rekening houdend met de gestelde deadlines 
• Je kunt gemakkelijk communiceren in het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als 

schriftelijk 
• Je bent bij uitzondering 's avonds of in het weekend beschikbaar voor bepaalde evenementen 
• Je hebt een goede beheersing van de MS Office suite 
• Ervaring op secretarieel gebied is een pluspunt, evenals een rijbewijs (B en/of C) 

 

AANBOD 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2290,18 euro’s (eventueel verhoogd in functie van eerdere 

professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). 
Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.  

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten 
(NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, 
pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het maandelijks brutosalaris 

• Regelmatige bijscholing 
• Mogelijkheid om te telewerken 

• 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 12/06/2022. 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 



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. 

 
 
 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als 
een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 

 
Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport draagt aan de hand van talrijke en veelzijdige 
activiteiten bij tot de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke ontspanning van de burgers.  

 
Het Centrum Noordpool is een lokaal centrum van de Jeugddienst van de Stad Brussel, dat de organisatie 
van culturele, artistieke, educatieve, creatieve en sportieve activiteiten wil bevorderen. Als lokale 
infrastructuur staat het Centrum Noordpool in de eerste plaats ter beschikking van de Brusselaars en meer 
bepaald van de inwoners en de gestructureerde groepen (vzw's, openbare diensten en instellingen, enz.) 
van de Noordwijk. 

 
De Stad Brussel is op zoek naar een regisseur project beheerder (M/V/X) voor de Zone Noord centrum 

 
DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma 

of je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van 
secretaris 
 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-
getuigschrift-in-vlaanderen 

 
MISSIE 

Je bent verantwoordelijk voor de technische leiding en logistiek van de evenementen die in het 
Centrum Noordpool worden georganiseerd, om ervoor te zorgen dat deze goed verlopen. Je 

organiseert het onderhoud, de reparaties, de bestellingen en de installaties van de technische uitrusting 
van het Centrum Noordpool. Je bent ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van verschillende 
projecten, hoofdzakelijk in de vestigingen van de zone Noord. Je werkt mee aan de promotie van de 
evenementen die in deze Centra worden georganiseerd. 
 
VOORNAAMSTE TAKEN 

• Je maakt de zalen klaar voor vergaderingen en evenementen. Je plaatst/vervangt 
installaties/apparatuur/technisch materiaal tijdens evenementen in de toneelzaal. Je beheert de 
voorraad en neemt de inventaris van het technisch materiaal 

• Je organiseert de agenda en de planning van de evenementen waarvoor je verantwoordelijk 
bent 

• Je neemt deel aan de operationele fasen (montage, demontage, bediening) 

• Je test, herstelt, lost storingen op en onderhoudt het technische materiaal in de toneelzaal en de 
andere ruimten van de centra  

• Je zorgt voor de follow-up van onderhoud, de renovatie en het herstel van de infrastructuur 
• Je schrijft brieven, e-mails, materiaalbestellingen en verzoeken om technische interventies  
• Onder toezicht van je adjunct-coördinator ontwerpt, organiseert, controleert en evalueert je 

activiteiten en projecten die specifiek zijn voor de zone Noord, om tegemoet te komen aan de 



behoeften van het publiek.  Om de zichtbaarheid van de centra te verbeteren, werkt je mee aan 
het ontwerp van communicatieplannen en de ontwikkeling van communicatiemodellen/inhoud 

• Je werkt de lijst van potentiële partners en ontvangers van communicatie bij en verzamelt 

informatie en inhoud voor verspreidingsmateriaal in FR/NL/EN, foto's, praktische informatie, 
instructies 

• Je initieert partnerschappen en samenwerkingsverbanden met externe organisaties en 
instellingen  

• Je sensibiliseert en begeleidt het publiek en de buurtverenigingen voor de mogelijkheden die de 
centra bieden 

• Je ontvangt het publiek per telefoon en persoonlijk bij evenementen  
• Je deelt relevante informatie mee aan je hiërarchie om verslag uit te brengen over de 

vorderingen bij de verwezenlijking van de doelstellingen 
 

PROFIEL 

• Je beschikt over vaardigheden op het gebied van technisch beheer van geluid/licht 

(voorbereiding van voorstellingen, concerten, filmvertoningen, enz.) Er is weinig creatie van 
shows 

• Je hebt ervaring in projectmanagement 
• Je bent stressbestendig  
• Je bent 's avonds en in het weekend beschikbaar, afhankelijk van het aantal te bestrijken 

evenementen (gemiddeld +/- tien per maand) 

• Goede taalkennis van het Frans is nodig 
• Je hebt een goede beheersing van de MS Office suite 

 
Je werkt samen met de coördinator van de ruimte Noordpool, de adjunct-coördinator van Box 120, de 
teamleider en de teams van polyvalente arbeiders van de 2 locaties. Je zal ook contacten hebben 
met andere diensten van de Stad Brussel, het publiek, leveranciers/dienstverleners, verenigingen en 

structuren die de centra in de Zone Noord bezetten. Je werkt in het Centrum Noordpool en in 
zeldzamere gevallen in andere centra. 
 

AANBOD 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 2538.53 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere 
professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). 
Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.  

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten 
(NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, 
pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het maandelijks brutosalaris 

• 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) ten 

laatste op 31/07/2022. 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 uitgenodigd voor twee 

eliminerende praktijkexamens: een praktijkexamen op de werkvloer en een 

projectmanagementexamen. De kandidaten op de shortlist worden vervolgens 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. 

 
 
 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als 
een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 

 
Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport draagt aan de hand van talrijke en veelzijdige 
activiteiten bij tot de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke ontspanning van de burgers.  

 
Het Centrum Noordpool is een lokaal centrum van de Jeugddienst van de Stad Brussel, dat de organisatie 
van culturele, artistieke, educatieve, creatieve en sportieve activiteiten wil bevorderen. Als lokale 
infrastructuur staat het Centrum Noordpool in de eerste plaats ter beschikking van de Brusselaars en meer 
bepaald van de inwoners en de gestructureerde groepen (vzw's, openbare diensten en instellingen, enz.) 
van de Noordwijk. 

 
De Stad Brussel is op zoek naar een regisseur project beheerder (M/V/X) voor de Zone Noord centrum 

 
DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma 

of je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van 
secretaris 
 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-
getuigschrift-in-vlaanderen 

 
MISSIE 

Je bent verantwoordelijk voor de technische leiding en logistiek van de evenementen die in het 
Centrum Noordpool worden georganiseerd, om ervoor te zorgen dat deze goed verlopen. Je 

organiseert het onderhoud, de reparaties, de bestellingen en de installaties van de technische uitrusting 
van het Centrum Noordpool. Je bent ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van verschillende 
projecten, hoofdzakelijk in de vestigingen van de zone Noord. Je werkt mee aan de promotie van de 
evenementen die in deze Centra worden georganiseerd. 
 
VOORNAAMSTE TAKEN 

• Je maakt de zalen klaar voor vergaderingen en evenementen. Je plaatst/vervangt 
installaties/apparatuur/technisch materiaal tijdens evenementen in de toneelzaal. Je beheert de 
voorraad en neemt de inventaris van het technisch materiaal 

• Je organiseert de agenda en de planning van de evenementen waarvoor je verantwoordelijk 
bent 

• Je neemt deel aan de operationele fasen (montage, demontage, bediening) 

• Je test, herstelt, lost storingen op en onderhoudt het technische materiaal in de toneelzaal en de 
andere ruimten van de centra  

• Je zorgt voor de follow-up van onderhoud, de renovatie en het herstel van de infrastructuur 
• Je schrijft brieven, e-mails, materiaalbestellingen en verzoeken om technische interventies  
• Onder toezicht van je adjunct-coördinator ontwerpt, organiseert, controleert en evalueert je 

activiteiten en projecten die specifiek zijn voor de zone Noord, om tegemoet te komen aan de 



behoeften van het publiek.  Om de zichtbaarheid van de centra te verbeteren, werkt je mee aan 
het ontwerp van communicatieplannen en de ontwikkeling van communicatiemodellen/inhoud 

• Je werkt de lijst van potentiële partners en ontvangers van communicatie bij en verzamelt 

informatie en inhoud voor verspreidingsmateriaal in FR/NL/EN, foto's, praktische informatie, 
instructies 

• Je initieert partnerschappen en samenwerkingsverbanden met externe organisaties en 
instellingen  

• Je sensibiliseert en begeleidt het publiek en de buurtverenigingen voor de mogelijkheden die de 
centra bieden 

• Je ontvangt het publiek per telefoon en persoonlijk bij evenementen  
• Je deelt relevante informatie mee aan je hiërarchie om verslag uit te brengen over de 

vorderingen bij de verwezenlijking van de doelstellingen 
 

PROFIEL 

• Je beschikt over vaardigheden op het gebied van technisch beheer van geluid/licht 

(voorbereiding van voorstellingen, concerten, filmvertoningen, enz.) Er is weinig creatie van 
shows 

• Je hebt ervaring in projectmanagement 
• Je bent stressbestendig  
• Je bent 's avonds en in het weekend beschikbaar, afhankelijk van het aantal te bestrijken 

evenementen (gemiddeld +/- tien per maand) 

• Goede taalkennis van het Frans is nodig 
• Je hebt een goede beheersing van de MS Office suite 

 
Je werkt samen met de coördinator van de ruimte Noordpool, de adjunct-coördinator van Box 120, de 
teamleider en de teams van polyvalente arbeiders van de 2 locaties. Je zal ook contacten hebben 
met andere diensten van de Stad Brussel, het publiek, leveranciers/dienstverleners, verenigingen en 

structuren die de centra in de Zone Noord bezetten. Je werkt in het Centrum Noordpool en in 
zeldzamere gevallen in andere centra. 
 

AANBOD 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 2538.53 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere 
professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). 
Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.  

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten 
(NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, 
pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het maandelijks brutosalaris 

• 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) ten 

laatste op 11/09/2022. 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 uitgenodigd voor twee 

eliminerende praktijkexamens: een praktijkexamen op de werkvloer en een 

projectmanagementexamen. De kandidaten op de shortlist worden vervolgens 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. 

 
 
 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet, kan de Stad Brussel beschouwd worden als 
een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Het Departement  Aankoopen en Facilities heeft een transversale en globale functie binnen de 
stadsadministratie. Ze beheert de logistieke aanvragen van de departementen en derden (vzw’s van 
de Stad, Politiezone Brussel Hoofdstad – Elsene), aanvragen voor aankopen en de levering van 

goederen en diensten aan de gebruikers 
 
In het kader van deze missie beheert de Directie Aankopen de aankopen en waakt over het naleven 
van de wet op openbare aanbestedingen. De directie bestaat uit drie diensten: de aankopen, de 
wettelijke officesupport en de opvolging van de uitvoering van de openbare aanbestedingen.  

 
 

De Stad Brussel is op zoek naar een expert aankoper (M/V/X) 
 

 
 

DIPLOMA 

• Je bent in het bezit van een master- of licentiaatsdiploma 
• Voor interne mobiliteit, moet je in het bezit zijn van een master- of licentiaatsdiploma en voldoen 

aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van bestuurssecretaris 

 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-

getuigschrift-in-vlaanderen 
 
 

MISSIE 

Je bent verantwoordelijk voor de inkoop van standaard, commerciële, technische en strategische 
leveringen en diensten. Je maakt gebruik van goede aankooppraktijken en wetgeving als instrument 
voor efficiëntie bij overheidsopdrachten en integreert milieu- en sociale aspecten. Je zorgt ervoor dat 
alle dossiers gelijk behandeld worden. Je zorgt voor een optimaal beheer van de vereisten en een 
tijdige levering. Je stelt innoverende en duurzame oplossingen voor om de dienstverlening aan de 

gebruikers te verbeteren en de kosten te drukken. Je bent het aanspreekpunt voor vragen in verband 
met de contracten van je team. 

 
VOORNAAMSTE TAKEN 

• Je licht toe en consolideert de functionele behoefte in samenwerking met de klant/leverancier en 
vertaalt ze in een bijzonder bestek. Je analyseert, bundelt en standaardiseert de vragen/behoeften. 

Je definieert een visie, stelt een aankoopproject op en zet dit om in een actieplan  
• Je anticipeert, plant en waarborgt deadlines voor het beheer, de validatie en de levering van 

contractaanvragen in elke fase. Je gebruikt de beschikbare planning/project instrumenten. Je stelt 
retroplanningen op  

• Je analyseert de risico's en kansen van de aankoopaanvraag. Je stelt oplossingen voor en creëert 
meerwaarde. Je sensibiliseert/accommodeert/adviseert de klant op het gebied van 

aankopen/overheidsopdrachten. Je werkt samen om de doelstellingen van het team te bereiken 
• Je stelt verbeteringen in de bijzondere bestekken voor op basis van de ervaring van andere 

opdrachten. Je prospecteert, ontmoet en vernieuwt de leveranciersportefeuille. Je komt meer te 
weten over marktoplossingen/trends 



• Je onderhandelt met bedrijven en de klant met integriteit. Je vergadert met de klant, de analisten 
en de dienst Overheidsopdrachten tijdens de heropstart of het opstellen van een 
overheidsopdracht. Je deelt je ervaring/expertise met het team  

• Je schrijft bijzondere bestekken, inventarissen, onderzoeken, brieven, bestelbonnen, enz.  
• Je voert de gegevens van de opdracht in de bedrijfs- en beheersoftware in, op het E-Procurement 

platform, in de tabellen voor planning/procedure/follow-up, creëert Workflow 
goedkeuringsbestanden en vastleggingen  

• Je controleert de aanvragen van de klanten en analyseert de offertes  
• Je test, evalueert en geeft feedback aan de verantwoordelijken over de aankoopinstrumenten, -

processen en -procedures. Je doet voorstellen voor aanpassingen in het belang van voortdurende 
verbetering 

• Je volgt opleiding en actualiseert je kennis van overheidsopdrachten (rechtspraak), geldende 
wetgeving en aankopen 

• Je geeft informatie door aan je verantwoordelijke 
 

 
 
 

PROFIEL 

 
• Je bent klantgericht en bereid om klantentevredenheid te garanderen 

• Je bent een expert in onderhandelen 
• Ervaring in de publieke sector, op juridisch gebied of op het gebied van aanbestedingen vormt 

een troef 
• Je gaat gestructureerd en nauwkeurig te werk met respect voor de opgelegde deadlines 
• Je hebt oog voor kwaliteit 
• Je bent in staat je vlot aan te passen aan je gesprekspartner, of dat nu een klant is of een 

leverancier 
• Je hebt een analytisch denkvermogen 
• Je hebt een vlotte pen en een goede spellingkennis 
• Je hebt een goede kennis van het Frans  
• Je kan overweg met MS Office 

 
 
AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3375,52 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere 

professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). 

Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.  
• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten 

(NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, 
pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris 

• De mogelijkheid om van thuis uit te werken (home office) 
• 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) ten 

laatste op 29/09/2022. 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 

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. 

 

 

 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 

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

De Stad besteedt bijzondere aandacht aan de economische en ecologische situatie en 

beschikt daarom over een energiedienst. Deze dienst moet een beleid opstarten voor 

rationeel energiegebruik binnen de gebouwen van de Stad zelf. 

De Stad Brussel is op zoek naar een technisch projectcoördinator water (M/V/X) 

voor het Departement Openbaar Patrimonium 

 

 

MISSIE 

In het kader van een oproep voor projecten van het Klimaatplan die in 2021 door Leefmilieu 
Brussel wordt gelanceerd voor de Brusselse gemeenten en OCMW's, zal je projecten leiden 
die gericht zijn op de bevordering van geïntegreerd regenwaterbeheer en het verhogen 
van het gebruik van regenwater in de gebouwen van de Stad Brussel. Je bent 
verantwoordelijk voor de administratieve en praktische coördinatie van deze projecten om 
de gestelde doelen en resultaten te bereiken. Je zal het referentiepunt voor deze projecten 

zijn en je deskundigheid ontwikkelen om de administratie te adviseren. 

Je werkt in een landschapskantoor en verricht af en toe terreinbezoeken. Je werkt intern 

samen met alle diensten van de Stad en extern met de structuren die bezig zijn met de 
thema’s waarvoor je verantwoordelijk bent 

TAKEN 

• Je legt een duidelijk actieplan vast en organiseert activiteiten om het project uit te 
werken 

• Je verstrekt raad en geeft informatie in alle domeinen rond klimaatbestendigheid, milieu 
en duurzame ontwikkeling 

• Je organiseert en leidt vergaderingen met interne en externe partners 
• Om je expertise te ontwikkelen, volg je opleidingen die worden georganiseerd door 

Brulocalis, Leefmilieu Brussel, de federale overheid 
• Je geeft regelmatig feedback aan je leidinggevende over de vooruitgang van het 

project 
• Je gaat na of de objectieven van het project duidelijk gedefinieerd zijn en verzekert de 

ontwikkeling van indicatoren en de uitrol van een monitoring om je ervan te verzekeren 

dat de objectieven gehaald worden 
• Je staat in voor het administratieve beheer van de subsidies die aan het project 

toegekend worden 
 

PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een technisch universitair diploma op het gebied van 
architectuur of industriële engineering of een ander masterdiploma op het gebied van 
planning, civiele techniek of bouwtechnologie. 
 
of 

Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van 

niveau A (technisch bestuurssecretaris) 



Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

of-getuigschrift-in-vlaanderen 

• Ervaring met projectbeheer en werfopvolging is een pluspunt 
• Je werkt gemakkelijk samen met interne en externe partners 
• Je kan een netwerk uitbouwen en onderhouden dat je helpt bij het behalen van de 

vastgelegde objectieven 
• Je hebt ervaring in het animeren en leiden van vergaderingen 

• Je kan gebruik van planning- en monitoringinstrumenten om je doelstellingen te bereiken  
• Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans 

 

 

 
AANBOD 

• Een baan op universitair niveau 
• Een voltijds contract waarvan de duur afhangt van de subsidie de toegekend wordt 

door het Gewest (indiensttreding zo snel mogelijk en tot 01/01/2025) 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3180,20 euro (eventueel verhoogd in functie van 

eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor 
het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 
loonsimulator.  

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de 
vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een 
hospitalisatieverzekering 

• Mogelijkheid om te telewerken en 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) ten laatste op 11/02/2022 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 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. 

 

 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnetwerk kan de Stad Brussel 

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

 

Het Departement Organisatie is belast met het toezicht dat de Stad uitoefent op diverse 

publieke organen, het secretariaat van het College en de Gemeenteraad, de 

administratieve sancties maar ook met de public relations. 

 

De Stad Brussel strijdt tegen ongelijkheid, discriminatie en vooroordelen die blijven bestaan. In 

deze strijd coördineert en ondersteunt de Dienst Gelijke Kansen acties, informeert en 

sensibiliseert ze de burgers rond deze problematiek. Het objectief van de Dienst Gelijke 

Kansen bestaat erin alle burgers van de stad gelijke kansen te bieden, zonder discriminatie 

op basis van geslacht, herkomst, leeftijd, seksuele voorkeur of handicap. 

 

De Stad Brussel is op zoek naar een project coördinator - Gelijke Kansen (M/V/X) Halftijds 

vervangingscontract 

 

 

 

 

DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een master of licentiaatsdiploma 

 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

getuigschrift-in-vlaanderen 

 

 

MISSIE 

Je neemt deel aan de promotie van gelijke kansen en rechten voor alle burgers en aan de 

bestrijding van discriminatie en toont veel interesse voor de kwestie van racisme. Je voert 

deze opdracht uit met het oog op een collectieve ontwikkeling en in een geest van dialoog. 

Je maakt deel uit van een team van 6 medewerkers waarin je verantwoordelijk bent voor de 

ontwikkeling van het antidiscriminatiebeleid van de stad overeenkomstig de door de 

gemeentelijke autoriteiten vastgestelde richtsnoeren en voor de ontwikkeling van nieuwe 

bewustmakings- en voorlichtingsprojecten. Je werkt nauw samen met het kabinet van 

schepenen en jouw hiërarchie en ontwikkelt de samenwerking met de verschillende partners 

die op dit gebied actief zijn. 

 

VOORNAAMSTE TAKEN 

• Je coördineert en draagt zorg voor de uitvoering van projecten in verband met gelijke 

kansen en meer in het bijzonder met de aspecten culturele diversiteit en genderidentiteit 

• Je voert de jaarlijkse (kwalitatieve) selectie en follow-up uit van subsidies aan non-

profitorganisaties die actief zijn op het gebied van gelijke kansen op het grondgebied 

van de Stad 

• Je werkt mee aan de ontwikkeling van de doelstellingen rond gelijke kansen van de Stad 

Brussel, in nauwe samenwerking met je hiërarchie en de gemeentelijke overheden en je 

stelt nieuwe acties voor 

• Je stimuleert samenwerkingsverbanden rond projecten gelinkt aan gelijke kansen binnen 

de verschillende diensten van de Stad Brussel 

• Je ontwikkelt partnerships met plaatselijke verenigingen en andere machtsniveaus 

• Je bent aanwezig op het terrein (eventueel ’s avonds of in het weekend) tijdens acties 

van je dienst 

 

PROFIEL 

• Ervaring of goede kennis op het gebied van gelijke kansen (eventueel met betrekking tot 

culturele diversiteit en/of genderidentiteit) is een belangrijk pluspunt 

• Je gaat gestructureerd te werk en kan overweg met plannings- en opvolgingstools 



Met 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 Patrimonium. De voornaamste 
missie van dit departement bestaat erin in te staan voor de constructie en het onderhoud van 
de gebouwen van het openbaar patrimonium en de monumenten van de Stad. 

 
De Stad Brussel is op zoek naar een dossierbeheerder (M/V/X)  
voor de Dienst Administratief en Financieel Beheer (niveau B) 

 
 
 
 
 
 
 

MISSIE 

Je bent verantwoordelijk voor de financiële en operationele opvolging van de dossiers van het 
Departement Openbaar Patrimonium, met respect voor de wetgeving en de geldende 
procedures.  
 

TAKEN 

• Je spoort informatie gelinkt aan de verschillende projecten van het departement op, 
verzamelt ze en houdt deze up-to-date aan de hand van rapporteringstools 

• Je vereffent facturen, beheert betalingsverbintenissen, stelt lijsten samen 
• Je verstrekt inlichtingen en informatie rond de financiële toestand van dossiers en projecten 
• Je maakt verslagen op, nota’s, pv’s, bestelbonnen en de briefwisseling 

• Je ontwikkelt een efficiënte uitwisseling met de dossierverantwoordelijken, 
projectcoördinatoren en je leidinggevenden 

 

PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een Bachelor in financiën 
 
Of 
 

Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau B 
(graad secretaris) 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-
getuigschrift-in-vlaanderen 

 
• Je werkt graag met cijfers 
• Je hebt een zekere interesse voor financiën  
• Je werkt resultaatgericht en respecteert de geldende regelgeving 
• Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt oplossingsgericht 

• Je beschikt over een vlotte pen 
• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans, zowel schriftelijk als mondeling 
• Je kan vlot overweg met Office 
 

AANBOD 



• Voltijdscontract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2440,06 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere 

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

taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.  
• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de 

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

• Mogelijkheid aan telewerk 
• 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) 

• Werkplaats: Administratief centrum – Anspachlaan 6 1000 Brussel 
 

INLICHTINGEN 

• bij het Departement HR - Dienst Werving  

Administratief Centrum 

Anspachlaan 6 (13de verdieping) 

1000 Brussel 

02 279 24 20 

• openingsuren: dagelijks van 9u tot 12u 

 
SOLLICITEREN 

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

diploma) ten laatste op 15/03/2022. 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 onderhoud 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. 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 

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

Het Departement Openbaar Onderwijs, dat de tweede belangrijkste inrichtende macht is 

binnen de Franse Gemeenschap. Het bestaat uit een breed netwerk van zowel Franstalige 

als Nederlandstalige scholen (kleuter-, lager, middelbaar, kunst- en hoger onderwijs) en 

draagt zo bij aan haar voornaamste missie, namelijk het organiseren van onderwijs voor de 

(hoofdzakelijk) Brusselse bevolking. Naast de scholen is het Departement Openbaar 

Onderwijs ook verantwoordelijk voor de parascolaire instellingen: bibliotheken, PMS-centra, 

gezondheidsdienst voor de scholen … 

De Directie Logistiek is verantwoordelijk voor het beheer van het onroerend goed van het 

Departement Openbaar onderwijs. Dit beheer gebeurt zowel op autonome wijze als in 

nauwe samenwerking met de operationele verantwoordelijken van de Departementen 

Stedenbouw of Grondregie van de Stadseigendommen en dit met betrekking tot het 

onderhoud, de renovatie en de constructie van gebouwen met een educatief karakter.  

De Stad Brussel is op ziek naar een Coördinator Duurzame Ontwikkeling (M/V/X) voor de 

Dienst Openbaar Onderwijs 

 

 

 

MISSIE 

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van duurzame 
ontwikkelingsprojecten in scholen en andere diensten die door het departement Openbaar 
Onderwijs worden beheerd, met de nadruk op kwaliteit en resultaten. Je bent ook belast 
met het toezicht op de buitengewone begroting voor werken in de gebouwen van het 

departement. Je werkt onder de verantwoordelijkheid van de Directeur Logistiek en 
coördineert alle middelen en spelers om de gestelde doelen te bereiken. Je werkt ook nauw 
samen met partners binnen het departement (administratieve diensten, Pedagogische 
Inspectie, openbare onderwijsinstellingen) en de administratie (Stedenbouw / Wegenwerken 
/ Centrale Aankoopdienst, Durzaam ontwikelling referent), maar ook extern (Brussel-Milieu, 
Brussel-Zuiverheid en diverse leveranciers). 

TAKEN 

• Je ontwerpt projecten in verband met duurzame ontwikkeling (klimaatplan, mobiliteit, 
afvalsortering, energieprestaties, enz.) en analyseert de haalbaarheid ervan. U voert 

deze projecten uit, volgt ze op en evalueert ze  
• Je voert bewustmakingsactiviteiten uit en ondersteunt de gebruikers van de gebouwen 

van het openbaar onderwijs (directie, leerkrachten, leerlingen, enz.) 
• Je controleert de begroting van de afdeling Logistiek: aangegane verplichtingen en 

beschikbare saldi. Je analyseert de huidige begrotingssituatie en stelt oplossingen voor. 
• Je geeft advies aan uw hiërarchie over de uitgevoerde projecten en verschaft 

technische informatie 
• Je bent regelmatig op het terrein van de instelling voor openbaar onderwijs, voert 

besprekingen met collega's en schoolpersoneel 



• Je ontwikkelt een netwerk van contacten met de technische diensten van de stad en 
externe partners 

• Je schrijft analyseverslagen en nota's voor het Agenda 21-verslag, het jaarverslag, enz. 

• Je ontwikkelt uw deskundigheid op het gebied van duurzame ontwikkeling, 
milieuregelgeving en rationeel energiegebruik 

• Je communiceert en ontwerpt rapporten over projecten 

 

PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een master diploma 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

of-getuigschrift-in-vlaanderen 

• Je hebt minstens 3 jaar ervaring in projectmanagement 

• Je hebt ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van duurzame ontwikkeling 
• Je gaat georganiseerd en autonoom te werk 
• Je beheerst enkele presentatietechnieken en deinst er niet voor terug in het openbaar 

het woord te nemen 
• Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt resultaatgericht 
• Je neemt initiatief en denkt oplossingsgericht 
• Je bent in staat een netwerk uit te bouwen en samen te werken met verschillende 

partners 
• Je bent in staat verslagen en nota’s op een duidelijke en volledige manier op te stellen 
• Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans 
• Je kan overweg met MS Office en een zeer goed beheersing van Excel 

 

 
AANBOD 

• Een baan op universitair niveau 
• Een voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3180,20 euro (eventueel verhoogd in functie van 

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

het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 
loonsimulator.  

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de 
vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een 
hospitalisatieverzekering 

• Mogelijkheid om te telewerken en 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) ten laatste op 06/03/2022 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 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. 

 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnetwerk kan de Stad Brussel 

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

 

Het Departement Organisatie is belast met het toezicht dat de Stad uitoefent op diverse 

publieke organen, het secretariaat van het College en de Gemeenteraad, de 

administratieve sancties maar ook met de public relations. 

 

De Stad Brussel strijdt tegen ongelijkheid, discriminatie en vooroordelen die blijven bestaan. In 

deze strijd coördineert en ondersteunt de Dienst Gelijke Kansen acties, informeert en 

sensibiliseert ze de burgers rond deze problematiek. Het objectief van de Dienst Gelijke 

Kansen bestaat erin alle burgers van de stad gelijke kansen te bieden, zonder discriminatie 

op basis van geslacht, herkomst, leeftijd, seksuele voorkeur of handicap. 

 

De Stad Brussel is op zoek naar een project coördinator - Gelijke Kansen (M/V/X) 

 

 

MISSIE 

Je neemt deel aan de promotie van gelijke kansen en rechten voor alle burgers en aan de 

bestrijding van discriminatie en toont veel interesse voor de kwestie van racisme. Je voert 

deze opdracht uit met het oog op een collectieve ontwikkeling en in een geest van dialoog. 

Je maakt deel uit van een team van 8 medewerkers waarin je verantwoordelijk bent voor de 

ontwikkeling van het antidiscriminatiebeleid van de stad overeenkomstig de door de 

gemeentelijke autoriteiten vastgestelde richtsnoeren en voor de ontwikkeling van nieuwe 

bewustmakings- en voorlichtingsprojecten. Je werkt nauw samen met het kabinet van 

schepenen en jouw hiërarchie en ontwikkelt de samenwerking met de verschillende partners 

die op dit gebied actief zijn. 

 

VOORNAAMSTE TAKEN 

• Je volgt op, evalueert en actualiseert het Actieplan Gehandicapten van de Stad Brussel 

• Je coördineert en draagt zorg voor de uitvoering van projecten in verband met gelijke 

kansen en meer in het bijzonder met de aspecten over gehandicapten  

• Je organiseert projectoproepen, voert de kwalitatieve selectie uit en volgt  de verlening 

van de subsidies aan non-profitorganisaties die actief zijn op het gebied van gelijke 

kansen op het grondgebied van de Stad 

• Je stimuleert samenwerkingsverbanden rond projecten gelinkt aan gelijke kansen binnen 

de verschillende diensten van de Stad Brussel 

• Je ontwikkelt partnerships met plaatselijke verenigingen en andere machtsniveaus 

• Je bent aanwezig op het terrein (waaronder s ’avonds of tijdens het weekend) tijdens 

acties van je dienst 

 

PROFIEL 

• Houder zijn van een master of bachelor diploma 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

of-getuigschrift-in-vlaanderen 

 

Of voldoen aan de voorwaarden voor interne mobiliteit in de graad van Secretaris / 

bestuurssecretaris 

 

• Ervaring of goede kennis op het gebied van gelijke kansen of bestrijding tegen 

discriminatie en voor mensenrechten (eventueel met betrekking tot handicappen) is een 

belangrijk pluspunt 

• Je gaat gestructureerd te werk en kan overweg met plannings- en opvolgingstools 

• Je werkt oplossings- en resultaatgericht 

• Je ontwikkelt innovatieve ideeën die kaderen in een globale politieke visie 

• Als vlot communicator ben je in staat mensen te verenigen rond nieuwe projecten 



• Je bent in staat een netwerk uit te bouwen en samen te werken met verschillende 

partners 

• Je hebt een goede kennis van het Frans, zowel mondeling als schriftelijk 

• Je kan overweg met MS Office 

 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris : minimum 3375,52 euro (eventueel verhoogd in functie van 

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

het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

loonsimulator.  

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

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

hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 

3% van het brutosalaris 

• Telewerk mogelijk en 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) ten laatste op 15/08/2022. 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 Cel 

Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch 

uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in 

aanwezigheid van een jury 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. 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnetwerk kan de Stad Brussel 

beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels 

Gewest. 

 

Het Departement Financiën van de Stad Brussel is verantwoordelijk voor het beheer 

van het boekhoudkundige en het begrotingsbeheer. Dit departement is 

verantwoordelijk voor het opvolgen van de boekhouding en het voorbereiden van 

de jaarlijkse rekening en het opstellen van de begroting en voert de controle uit over 

de wettelijkheid en de regelmaat van de uitgaven. Het departement centraliseert 

ook de opvolging en de controle van alle inkomsten uit schuldvorderingen en 

taksen. Vallen ook onder de bevoegdheden van dit departement: de inning van 

vorderingen en heffingen, het beheer van de thesaurie, het vermijden van verjaring 

van rechten en vorderingen en het overgaan tot inbeslagname en overdrachten. 

 

De Strategische cel is belast met de ontwikkeling en coördinatie van synergiën 

tussen de verschillende afdelingen en secties van het departement. Het is belast met 

de uitvoering van economische en financiële studies, alsmede van strategische en 

organisatorische projecten die gevolgen hebben voor het departement. Zij is ook 

belast met het toezicht op de coördinatievergaderingen met onze IT-dienstverlener 

in het kader van nieuwe projecten of het onderhoud van bestaande instrumenten, 

alsmede met het uitvoeren van tests. 

 

Projectcoördinator (M/V/X) voor het Departement Financiën 

 

 

MISSIE 
 

Je maakt deel uit van een klein team en bent verantwoordelijk voor strategische en 

organisatorische projecten binnen het departement financiën of die een 

transversale impact hebben op de diensten van de Stad Brussel, alsook voor 

economische en financiële studies met de nadruk op de kwaliteit van de resultaten. 

Je bent het referentiepunt voor deze projecten en coördineert alle middelen 

(personeel/materiaal/financiën) met het oog op de verwezenlijking van de 

vastgestelde doelstellingen. Je werkt nauw samen met alle diensten van het 

departement, alsook met de andere diensten van de Stad, de diensten van de 

raadsleden en diverse externe partners, afhankelijk van de projecten. 

 
VOORNAAMSTE TAKEN 

• Je voert economische en financiële studies uit en volgt deze op, je stelt 

verslagen op en maakt kostenanalyses per sector of activiteit 

• Je ontwerpt en implementeert strategische en organisatorische projecten, 

zoals de dematerialisatie van onkostendocumenten of de invoering van de 

kostprijsadministratie 

• Je controleert informatie en gegevens in het kader van projecten en studies 

• Je zorgt voor de organisatie en planning van studies en projecten 

• Je zorgt voor een optimale communicatie rond het project en de organisatie 

van vergaderingen om de uitvoering van projecten met de directie en de 

betrokken actoren te vergemakkelijken 

• Je voert de nodige tests uit en organiseert de nodige informatie/opleiding 

voor de betrokken personen 



• Je volgt de projecten van andere departementen op die een invloed kunnen 

hebben op de financiële afdeling of waarbij deze betrokken is en je voert de 

nodige tests uit 

• Je neemt deel aan coördinatievergaderingen met onze IT-dienstverlener (I-

CITY) in het kader van nieuwe projecten of het onderhoud van bestaande 

tools 

 

PROFIEL 
• Houder zijn van een masterdiploma in economie of administratieve 

wetenschappen 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele 

uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen 

nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-

buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen  

Of voldoen aan de voorwaarden voor interne mobiliteit in de graad van 

Bestuurssecretaris 

 

• Je hebt een goede kennis van gemeentelijke boekhouding en 

overheidsfinanciën 

• Je bent vertrouwd met economische en financiële studies/analyses 

• Ervaring met projectbeheer in de overheidssector strekt tot aanbeveling 

• Je werkt gestructureerd en bent vertrouwd met project planning/monitoring 

tools 

• Je bent volhardend in het zoeken naar oplossingen en hebt een 

resultaatgerichte instelling 

• Als vlot communicator ben je in staat mensen te verenigen rond nieuwe 

projecten 

• Je gaat proactief te werk, onderhoudt professionele contacten voor een 

optimale samenwerking 

• Je hebt een goede kennis van het Frans, zowel mondeling als schriftelijk 

• Je kan overweg met MS Office 

•  

 

AANBOD 
• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris : minimum 3443,05 euro (eventueel verhoogd in functie van 

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

het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

loonsimulator.  

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

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

hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 

3% van het brutosalaris 

• Telewerk mogelijk en 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) ten laatste op 06/11/2022. 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 Cel 

Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch 

uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in 

aanwezigheid van een jury 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. 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als 
een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 

 
Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport draagt aan de hand van talrijke en veelzijdige 
activiteiten bij tot de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke ontspanning van de burgers.  

 
Binnen de Archiefdienst maak je deel uit van de Dienst Wetenschappelijke Activiteiten, waarvan de 
belangrijkste (theoretische of wetenschappelijke) opdracht het intellectuele beheer van de archieven 
omvat en betrekking heeft op het geheel van de activiteiten in verband met de toegang tot de in de 
archieven bewaarde informatie. Het valoriseren van het documentaire erfgoed van de Stad Brussel bij 
het publiek is eveneens belangrijk en wordt gerealiseerd door de organisatie van tentoonstellingen, 

deelname aan talrijke evenementen en een reeks van publicaties m.b.t. de geschiedenis van Brussel.  
 
De tweede (technische) opdracht heeft te maken met de materiële bewaring van documenten, de 
bouw en uitrusting van archiefruimten en het gebruik van specifieke technologieën om het erfgoed van 
de Stad in de best mogelijke omstandigheden te bewaren.  
De derde opdracht, ten slotte, betreft de administratieve organisatie en de interne werking van een 

archiefdienst die toegankelijk is voor het publiek. 
 

De Stad Brussel is op zoek naar een onthaalbeheerder voor de leeszaal (M/V/X) voor 
de archieven 

 

 
DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een bachelor diploma, bij voorkeur als bibliothecaris-documentalist. 

of je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van 
secretaris 
 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

 
MISSIE 

Je houdt toezicht op de leeszaal van het Archief en zie er op toe dat   de procedures voor de goede 
werking van de zaal nageleefd worden. Je ontvangt, informeert, oriënteert en begeleidt het publiek in 
de leeszaal en vervult diverse administratieve en wetenschappelijke taken. Je vertegenwoordigt de 
instelling door een goed imago te geven en de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen , waarbij 

je elke aanvraag met evenveel aandacht behandelt. 
 
VOORNAAMSTE TAKEN 

• Je organiseert de leeszaal en coördineert de aanwezigheidsroosters van de zalen. Je verzekert 
de permanentie van de leeszaal en maakt de zaal klaar  



• Je ontvangt en informeert de lezers in de leeszaal (indien nodig help je de lezers bij het invullen 
van hun aanvragen of bij het gebruik van de verschillende computer- en papierinventarissen) en 
beantwoordt de telefoongesprekken 

• Je ziet erop toe dat de collega's de procedures volgen en dat de gebruiksregels en het 
huishoudelijk reglement van de leeszaal worden nageleefd 

• Je verwerkt lezersaanvragen uit het e-mailsysteem van de dienst, verdeelt zoekopdrachten en 
zorgt voor de follow-up van aanvragen. Je volgt vergunningsaanvragen op 

• Je schrijft antwoordmails aan lezers, neemt deel aan de voorbereiding van het jaarverslag en de 
statistieken 

• Je zoekt informatie of helpt lezers informatie te vinden, verricht diepgaand onderzoek binnen 
verschillende gebieden (genealogie, openbare werken, enz.) 

• Je maakt inventarissen en gedeeltelijk inventarissen van schenkingen en collecties. Je stelt 
onderzoeksmiddelen op (indexkaarten, enz.) 

• Je voert inschrijvingen/documentaanvragen in  en zorgt voor de follow-up  
• Je archiveert documenten/gegevens/werken, geeft een referentie en klasseert. Je bewaart en 

verpakt ze. Je voert gegevens in de online catalogus in. Je controleert gegevens (nummer 
locaties)  

• Je rapporteert aan de hiërarchie (hoofdarchivaris of zijn/haar adjunct) alle 
storingen/anomalieën, speciale/complexe aanvragen, verslagen (bezoekersaantallen, 
aanvragen, enz.). 

 

PROFIEL 

• Je hebt een zeer goede kennis van het Frans 
• Je hebt een goede analytische geest 
• Je werkt op een gestructureerde manier 
• Ervaring op het gebied van elektronisch documentenbeheer is een pluspunt 

 

 

AANBOD 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2538,53 euro’s (eventueel verhoogd in functie van eerdere 

professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). 

Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.  
• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten 

(NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, 
pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van  3% van het brutosalaris 

• Regelmatige bijscholing 
• Mogelijkheid om te telewerken 

• 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 28/08/2022. 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 

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. 

 
 
 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als 
een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 

 
Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport draagt aan de hand van talrijke en veelzijdige 
activiteiten bij tot de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke ontspanning van de burgers.  

 
Binnen de Archiefdienst maak je deel uit van de Dienst Wetenschappelijke Activiteiten, waarvan de 
belangrijkste (theoretische of wetenschappelijke) opdracht het intellectuele beheer van de archieven 
omvat en betrekking heeft op het geheel van de activiteiten in verband met de toegang tot de in de 
archieven bewaarde informatie. Het valoriseren van het documentaire erfgoed van de Stad Brussel bij 
het publiek is eveneens belangrijk en wordt gerealiseerd door de organisatie van tentoonstellingen, 

deelname aan talrijke evenementen en een reeks van publicaties m.b.t. de geschiedenis van Brussel.  
 
De tweede (technische) opdracht heeft te maken met de materiële bewaring van documenten, de 
bouw en uitrusting van archiefruimten en het gebruik van specifieke technologieën om het erfgoed van 
de Stad in de best mogelijke omstandigheden te bewaren.  
De derde opdracht, ten slotte, betreft de administratieve organisatie en de interne werking van een 

archiefdienst die toegankelijk is voor het publiek. 
 

De Stad Brussel is op zoek naar een onthaalbeheerder voor de leeszaal (M/V/X) voor 
de archieven 

 

 
DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een bachelor diploma, bij voorkeur als bibliothecaris-documentalist. 

of je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van 
secretaris 
 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

 
MISSIE 

Je houdt toezicht op de leeszaal van het Archief en zie er op toe dat   de procedures voor de goede 
werking van de zaal nageleefd worden. Je ontvangt, informeert, oriënteert en begeleidt het publiek in 
de leeszaal en vervult diverse administratieve en wetenschappelijke taken. Je vertegenwoordigt de 
instelling door een goed imago te geven en de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen , waarbij 

je elke aanvraag met evenveel aandacht behandelt. 
 

  



Je werkt in een dynamisch, gemengd team van 25 mensen in het archief, die samenwerken in een 
proces van modernisering en digitalisering. Je werkt als duo in een prachtig monumentaal pand in een 
rustige omgeving. 

Een paar woorden van de persoon met wie je in de studiezaal gaat samenwerken: 

"Ik doe onderzoek voor het publiek, ik zit heel de dag met mijn neus in de archieven. Het is net een 

schattenjacht en het is opwindend, tenminste als je vindt wat je zoekt! Ik vind het erg leuk om het 

publiek te helpen. De meeste mensen die hier komen zijn blij met de hulp die wij hen geven en zeggen 

dat ook. En ik vind de archieven ook erg interessant, als je nieuwsgierig bent naar de geschiedenis van 

de Stad Brussel." 

 
 
VOORNAAMSTE TAKEN 

• Je organiseert de leeszaal en coördineert de aanwezigheidsroosters van de zalen. Je verzekert 

de permanentie van de leeszaal en maakt de zaal klaar  
• Je ontvangt en informeert de lezers in de leeszaal (indien nodig help je de lezers bij het invullen 

van hun aanvragen of bij het gebruik van de verschillende computer- en papierinventarissen) en 
beantwoordt de telefoongesprekken 

• Je ziet erop toe dat de collega's de procedures volgen en dat de gebruiksregels en het 
huishoudelijk reglement van de leeszaal worden nageleefd 

• Je verwerkt lezersaanvragen uit het e-mailsysteem van de dienst, verdeelt zoekopdrachten en 
zorgt voor de follow-up van aanvragen. Je volgt vergunningsaanvragen op 

• Je schrijft antwoordmails aan lezers, neemt deel aan de voorbereiding van het jaarverslag en de 
statistieken 

• Je zoekt informatie of helpt lezers informatie te vinden, verricht diepgaand onderzoek binnen 
verschillende gebieden (genealogie, openbare werken, enz.) 

• Je maakt inventarissen en gedeeltelijk inventarissen van schenkingen en collecties. Je stelt 
onderzoeksmiddelen op (indexkaarten, enz.) 

• Je voert inschrijvingen/documentaanvragen in  en zorgt voor de follow-up  
• Je archiveert documenten/gegevens/werken, geeft een referentie en klasseert. Je bewaart en 

verpakt ze. Je voert gegevens in de online catalogus in. Je controleert gegevens (nummer 

locaties)  
• Je rapporteert aan de hiërarchie (hoofdarchivaris of zijn/haar adjunct) alle 

storingen/anomalieën, speciale/complexe aanvragen, verslagen (bezoekersaantallen, 
aanvragen, enz.). 

 
PROFIEL 

• Je hebt een zeer goede kennis van het Frans 
• Je hebt een goede analytische geest 
• Je werkt op een gestructureerde manier 
• Ervaring op het gebied van elektronisch documentenbeheer is een pluspunt 

 
 

AANBOD 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2538,53 euro’s (eventueel verhoogd in functie van eerdere 

professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). 
Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.  

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

(NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, 
pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van  3% van het brutosalaris 



• Regelmatige bijscholing 
• Mogelijkheid om te telewerken 
• 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  

Brucity 

Hallenstraat 4 

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 11/12/2022. 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 

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. 

 
 
 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Een van de belangrijkste missies van het Departement Wegeniswerken bestaat in het 
vernieuwen, onderhouden en in stand houden van de openbare ruimte. 
 
Binnen het departement verzekert de Dienst Openbare Reinheid, aan de hand van wekelijkse, 
periodieke en seizoensgebonden acties, de netheid van de openbare ruimte. Onder 
dagelijkse acties verstaat men het schoonmaken van de straten, ledigen van de vuilnisbakken 
in de straten, het verwijderen van graffiti en opruimen van sluikstorten. Tot de periodieke acties 
horen het opnieuw in orde brengen van de openbare ruimte na festiviteiten of openbare 
manifestaties. De seizoensgebonden taken tenslotte bestaan uit het strooien van de wegen in 

de winter, het opruimen van afgevallen bladeren en de inzameling van grof huisvuil. 
De dienst werkt ook een beleid uit rond sensibilisering, bemiddeling en verbalisering op het 
vlak van openbare netheid. 

De Stad Brussel is op zoek naar een adjunct-projectcoördinator (M/V/X) voor de reinheid van 
de groene en openbare ruimten van de Stad Brussel 

 

 
MISSIE 

Je draagt bij aan de realisatie van vastgestelde doelstellingen die door je hiërarchie en de 
politieke overheid werden vastgelegd, met name de coördinatie en de follow-up van de 
activiteiten, dossiers en projecten in verband met de sensibilisering voor de openbare 
netheid in de groene ruimten (parken, boomspiegels, plantenbakken, enz.) 
 

Je staat in voor de opvolging van het sensibiliseringsplan van de dienst openbare reinheid 
voor de verschillende doelgroepen van de Stad Brussel (zowel intern als extern - van het 
ontwerp van de tools tot de verspreiding ervan). Je stimuleert en helpt verenigingen en 
bewoners bij het voorstellen en ontwikkelen van netheidsprojecten met betrekking tot 
groene ruimten. 
 
TAKEN 

• Je leidt en ontwikkelt vernieuwende sensibiliseringsprojecten die beogen de openbare 
reinheid te verbeteren (meer bepaald in de groene ruimtes) 

• Je volgt de subsidieaanvragen voor projecten in verband met openbare reinheid op. Je 
zoekt projectoproepen en co-financieringen op, je beheert overheidsopdrachten 

• Je bereidt ontmoetingen met geëngageerde burgers als bevoorrecht contactpersoon 
voor en volgt ze op (straatopfleurders) 

• Je organiseert en animeert sensibiliseringsacties rond openbare reinheid bij de 
verschillende publieksgroepen (bvb. bloembakken om sluikstorten tegen te gaan), je 
neemt deel aan de sociale coördinatie en verspreidt de informatie  

• Je werkt animatie en werkmiddelen uit voor uiteenlopende groepen (inwoners, scholen, 
verenigingen, ...) rond de openbare reinheid in de groene ruimtes en in het algemeen 
(spelletjes, affiches, flyers ...) 

Je onderhoudt geprivilegieerde contacten binnen en buiten de Stad om het terrein te 
prospecteren en om indien noodzakelijk hulpverleners kunnen inschakelen, ... 

PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een bachelor 



 
Of 
 

Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau B 
 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-
of-getuigschrift-in-vlaanderen 

 
• Je kan een positieve dynamiek inbrengen in je team 
• Je gaat gestructureerd en resultaatgericht te werk 
• Een rijbewijs is een extra troef 
• Je kan overweg met MS Office 

Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als 

schriftelijk 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2.392,11 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 

• Mogelijkheid aan telewerk 
• 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) 

• Werkplaats: Ruimingskaai 1 te 1000 Brussel 
 

 

SELECTIEPROCEDURE 

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een 
kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 5/01/2022.  Met onvolledige kandidaturen 
wordt geen rekening gehouden. 

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

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

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 

 



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

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

 

 

 



Met zo'n 3900 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnetwerk kan de Stad Brussel 
beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.  
 
Je zal deel uitmaken van de Dienst Openbare Reinheid van het Departement 

Wegeniswerken. Een van de belangrijkste missies van deze cel bestaat in het onderhoud van 
de openbare ruimte, de ophaling van het huisvuil en het opruimen van sluikstorten. De cel 
organiseert het Offerfeest, plaatst afvalcontainers, onderhoudt hondentoiletten, gaat de 

strijd aan tegen de graffiti en verbaliseert overtredingen op het vlak van openbare reinheid. 

 
De Stad Brussel is op zoek naar een verbaliserend agent (bachelor)  

voor het Departement Wegeniswerken (M/V/X) 
 

VEREIST DIPLOMA 

• Je bent in het bezit van een bachelor of graduaatsdiploma  
 

MISSIE 

 

Je bent beëdigd ambtenaar voor wat de naleving van het reglement op de taksen inzake 
openbare reinheid betreft. Je streeft de doelstellingen na die werden vooropgesteld door 
de hiërarchie en het algemeen beleidsprogramma van de Stad inzake het sensibiliseren van 
de bevolking op het vlak van de openbare reinheid in de stad. Je behandelt de dossiers die 
gaan over openbare reinheid. Je coördineert en neemt deel aan acties op het terrein, 

hoofdzakelijk voor wat verbaliseren betreft. 
 

TAKEN 

• Je stelt onburgerlijk gedrag vast, je doet het nodige onderzoek om de overtreders te 
identificeren,  heft taxen en organiseert verbalisatieacties samen met politieagenten 

• Je beheert het administratieve luik, stelt documenten en verslagen op, controleert de 
gegevens en verzorgt de opvolging van de dossiers … 

• Je stelt dossiers samen en houdt ze up-to-date, je verzamelt  bewijselementen voor 
het staven van de taxen opgelegd aan burgers alvorens het dossier over te maken 
voor juridische opvolging 

• Je informeert burgers die zich richten tot de dienst na ontvangst van hun taks 
• Je geeft raad aan je collega’s en assisteert jouw hiërarchische overste bij de 

uitvoering van het dagelijkse werk 
 

PROFIEL 

• Je bent gemotiveerd en je hebt interesse voor de openbare reinheid 
• Je bent vertrouwd met het gebruik van de meest courante informaticatoepassingen  
• Je kan overweg met een fototoestel en camera  
• Je bent op de hoogte van de reglementering en de geldende wetgeving 
• Je drukt je duidelijk uit zowel in het Nederlands als het Frans 
• Je bent analytisch van geest, handelt met integriteit en weet conflicten te beheren 

• Je kan prioriteiten stellen en je eigen werk structureren 
• Een rijbewijs (type B) is vereist 
 

AANBOD 

 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2538,53 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, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van  
3% van het brutosalaris 

• 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) 

• Werkplaats: Ruimingskaai 1, 1000 Brussel + grandgebied van de Stad Brussel voor het 
terrein 

 

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 4/08/2022. 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 onderhoud 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. 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
De algemene missie van het Departement Stedenbouw bestaat erin een ontwikkelingsvisie van 
het grondgebied van de Stad Brussel te bepalen en uit te dragen, die o. a. doelstellingen 
opneemt met betrekking tot een verstandig beheer van middelen, koolstofneutraliteit, 
klimaatbestendigheid en polycentrisme. Het departement ontwikkelt eveneens 
uitvoeringsstrategieën van deze visie door middel van plannen en reglementen (waaronder 
mobiliteit en parkeren), van stedelijke vernieuwingsprogramma’s, herinrichting van openbare 
en groene ruimten, en milieuprojecten. 
Het beheert o.a. de stedenbouwkundige vergunningen en de milieuvergunningen, de 
controle inzake desbetreffende overtredingen, openbare veiligheid en gezondheid. 

 

De Stad Brussel is op zoek naar een technisch bestuurssecretaris (M/V/X) voor de Dienst 
Stedenbouwkundige en milieuvergunningen 

 

 
MISSIE 

Jouw missie zal erin bestaan om zelfstandig aanvragen voor stedenbouwkundige en 
milieuvergunningen vanuit een technisch oogpunt te analyseren met het doel deze af te 
leveren of te weigeren. Je houdt rekening met de deadlines en de geldende 

stedenbouwkundige en wettelijke reglementeringen. Je bent ook verantwoordelijk voor de 
toepassing van de eisen betreffende de EPB in verband met de aanvragen van 
stedenbouwkundige vergunningen. 
Je werkt in een team van ongeveer tien mensen en werkt samen met verschillende andere 
diensten van de Stad en met enkele externe partners (gemeenten, MIVB, Beliris, 
ondernemers ...). Je werkt voornamelijk op kantoor, maar verricht soms ook werfbezoeken. 

TAKEN 

• Je analyseert vergunningaanvragen, inclusief het deel rond EPB, ongeacht hun 
complexiteit, met respect voor de geldende regelgeving, de inrichting van de plaats en 
de wettelijke deadlines. Je bepaalt of de door de aanvrager van de vergunning 
voorgestelde opties coherent zijn 

• Je neemt deel aan de verschillende fasen van de procedure (deelnemen aan 
voorbereidende vergaderingen, overlegcommissies, bezoeken afleggen ...) 

• Je brengt gedetailleerd advies uit over de projecten en stelt de uitvoeringsvoorwaarden 
op, uiteraard rekening houdend met de geldende wetgeving, de omgeving waarin het 

project zich situeert en de reacties van het openbaar onderzoek 
• Je informeert het publiek over de onderzoeksprocedures, de vooruitgang van de dossiers 

en je beantwoordt hun vragen 
• Je stelt verbeteringen voor bij lopende projecten in functie van de analyse van de 

dossiers  
 

PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een Master in een technische richting (bouw, architectuur, 
binnenhuisarchitectuur, leefmilieu …) 
 



 

• of een bachelor in een technische richting 

 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-
of-getuigschrift-in-vlaanderen 

 
 

• Ervaring in het domein van EPB-attesten vormt een troef 
• Je hebt ervaring met het lezen van plannen 
• Je beheerst argumentatietechnieken en hebt een vlotte pen 
• Je gaat resultaatgericht te werk 

• Je bent in staat vlot te communiceren met een onervaren publiek 
• Je kan vlot samenwerken met anderen 
• Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans  

 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3309,43euro (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 

• Mogelijkheid aan telewerk 
• 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) 

• Werkplaats:  
 

 

SELECTIEPROCEDURE 

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een 
kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 01/11/2022.  Met onvolledige kandidaturen 
wordt geen rekening gehouden. 

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

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

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 



 

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

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

 

 

 



Met zo’n 3900 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport draagt aan de hand van talrijke en 
veelzijdige activiteiten bij tot de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke ontspanning 
van de burgers.  

 
Eén van de belangrijkste missies van de Jeugddienst, die deel uitmaakt van dit departement, 
bestaat erin om met kinderen die in Brussel wonen educatieve activiteiten te organiseren die de 
integratie en de sociale cohesie bevorderen.  

 
De Stad Brussel is op zoek naar een verantwoordelijke Huis van het Kind (M/V/X) – niveau 

bachelor voor de Jeugddienst 
 

 
 
VEREIST DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een bachelor in een sociale richting of een andere bachelor, 
aangevuld met een brevet van opvoeder of animator. 
Of 

Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van secretaris. 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 
gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen 
nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-
in-vlaanderen 

 
 
MISSIE 

De missie van de Huizen van het Kind bestaat erin de sociale aanpassing en de autonomie van 
de kinderen te ontwikkelen, hen bewust te maken van hun sociale, culturele, wetenschappelijke 

omgeving. Er worden ludieke activiteiten georganiseerd met als doel hun nieuwsgierigheid en 
hun zin voor kritiek te prikkelen.  
Je zal de activiteiten en verschillende projecten van de Huizen van het Kind van jouw zone 
coördineren. Je vormt de link tussen het team en de leidinggevenden.  
 
TAKEN 

• Je ontwikkelt projecten en staat in voor de administratieve en pedagogische opvolging 
ervan. Je beheert en ondersteunt het animatieteam in de praktische uitwerking van de 
projecten en houdt daarbij rekening met de specifieke behoeften van het wijk. 

• Je ontwikkelt pedagogische tools en zet deze om in de praktijk 
• Je hebt de supervisie over het werk van de animatoren en stimuleert de reflectie binnen je 

teams 

• Je staat in voor de administratieve opvolging van de animatoren, je waakt over de 
toepassing van het reglement, de omkaderingsnormen en de deontologie van de Huizen 
van het Kind 

• Je identificeert moeilijkheden en problemen en oriënteert indien nodig de betrokken 
kinderen en ouders naar gespecialiseerde diensten, in overleg met je leidinggevende 



• Je neemt actief deel aan wijkfeesten en andere culturele evenementen om de activiteiten 
van de Huizen van het Kind meer bekendheid te geven 

• Je staat in voor de jaarlijkse inventaris van jouw Huis van het Kind 

 
PROFIEL 

• Je bent vertrouwd met de omkaderingsnormen van het ONE 
• Je beschikt over ervaring in het beheer van pedagogische projecten die zich richten tot 

jongeren 
• Ervaring in team-, project- en animatiebeheer vormt een troef 

• Je bent creatief aangelegd 
• Je gaat gestructureerd te werk en bent in staat het werk van je medewerkers individueel of 

in groepsverband te omkaderen om hen de mogelijkheid te bieden zich verder te 
ontwikkelen 

• Je ontwikkelt een serene samenwerking die conflicten vermijdt of in de kiem smoort 
• Je deinst er niet voor terug om in het openbaar het woord te nemen en je hebt een vlotte 

pen 
• Je kan een netwerk opbouwen en onderhouden en samenwerken met verschillende 

partners 
• Je hebt een goede kennis van het Frans, zowel gesproken als geschreven 
• Je kan overweg met MS Office 
 

AANBOD 

• Vervangingscontract (-> 31/12/2022) 
• Uurrooster: 37u30 per week 

Van dinsdag tot zaterdag van 12u tot 19u 
Van maandag tot vrijdag van 10u tot 18u gedurende de schoolvakanties 
Van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 17u gedurende de zomervakantie 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 2538,53 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, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van  3% 
van het brutosalaris 

• 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) 

• Werkplaats: Huis voor het Kind L’Île aux enfants Robijndreef 3 te 1020 Laeken 
• Facebook 
 

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 29/06/2022 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 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. 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnetwerk kan de Stad Brussel  
beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
De Directie Economie-Tewerkstelling (die deel uitmaakt van de Departement Economische 

Zaken) streeft ernaar de aantrekkelijkheid van de Brusselse wijken te verhogen door de 
nabijheidshandel te ontwikkelen (vast of ambulant). Hiervoor reglementeert ze de inplanting 

van bepaalde handelszaken (horeca, nightshop … ) , organiseert ze ambulante handel 
(markten, kermissen, foodtrucks) en stimuleert ze commerciële animatie zoals braderieën, 
rommelmarkten, wijkfeesten, sfeerverlichting … 

 
De Stad Brussel is op zoek naar een administratief medewerker (M/V)  

voor de Dienst Commerciële Animatie 
 

 
VEREIST DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs 
 
MISSIE 

Je bent verantwoordelijk voor het administratieve beheer van de dossiers die verband houden 

met commerciële animatie (kermissen, ambulante handelszaken … ) met respect voor de 
wetgeving, het gemeentereglement en de geldende procedures.  
 
VOORNAAMSTE TAKEN 

• Je onthaalt, informeert en maakt ambulante handelaars, handelsverenigingen en 
foorkramers wegwijs op het vlak van commerciële animatie (bv. in te vullen documenten) 

• Je stelt vergunningsdossiers voor bezetting van de openbare weg samen en houdt ze up-to-
date, je factureert handelaars, verzorgt de gegevensinvoer, maakt sanctiedossiers van 
handelaars die de reglementen niet respecteren over aan het gerecht 

• Je stelt brieven en e-mails op, aangetekende zendingen, verslagen … die verband houden 
met vergunningen, waarschuwingen 

• Je behandelt subsidieaanvragen van handelsverenigingen 

• Je geeft informatie door aan de technische medewerkers over bezetting van het openbaar 
terrein (kermiskalender, planning foodtrucks … ) 

• Je controleert op het terrein en stelt overtredingen van de gemeentelijke wetgeving vast 
• Je behandelt en archiveert de briefwisseling van handelaars en foorkramers 
• Pertinente informatie geef je door aan je leidinggevenden om een stand van zaken op te 

maken over de realisatie van de objectieven 

 

PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs 
 
Of 
 
Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau C 

(assistent) 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 



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

• Je hebt een goede kennis van het grondgebied van de Stad Brussel 
• Je hebt een analytisch denkvermogen en werk resultaatgericht 
• Je beschikt over een vlotte pen 

• Je bent in staat efficiënt samen te werken met andere actoren, zoals verschillende andere 
diensten van de Stad Brussel 

• Je kan overweg met de meest courante informaticatoepassingen (Word, Outlook, Excel, 
Internet Explorer) 

• Je hebt een uitstekende kennis van het Frans (schriftelijk en mondeling) 
 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2.153,92 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 

• Mogelijkheid aan telewerk 
• 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) 

• Werkplaats: zaterdagplein 1 te 1000 Brussel 
 

SELECTIEPROCEDURE 

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een kopie 
van het vereiste diploma) ten laatste op 27/02/2022.  Met onvolledige kandidaturen wordt geen 
rekening gehouden. 

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

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

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 

 



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

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

 

 
 
 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet, kan de Stad Brussel (189.172 inwoners op 1 april 
2021) beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
De Stad Brussel werft regelmatig medewerkers met weinig kwalificaties aan voor haar verschillende diensten 
(onthaalagent, loketbediende, secretaris, administratief medewerker, steward, ....) 

 

De Stad Brussel is op zoek naar bedienden (m/v/x) 
 

 
 

MISSIE 

Afhankelijk van jouw profiel en jouw beroepservaring zijn verschillende functies mogelijk: loketbediende, 
secretaris, administratief medewerker, onthaalbediende, steward, …  
 
TAKEN 

 
Afhankelijk van de aangeboden functie kan je worden gevraagd om taken uit te voeren, zoals: 
 
• Je stelt dossiers die je toevertrouwd worden samen en houdt ze up-to-date (je verzamelt alle gegevens, 

analyseert deze en verwerkt ze) 
• Je stelt uiteenlopende documenten op zoals verslagen, pv’s, mails, brieven, nota’s of bestelbonnen 
• Je verwerkt verschillende documenten en gegevens, archiveert ze en klasseert ze 
• Je staat in voor het fysieke en telefonische onthaal van de burger en van je collega’s van andere 

departementen 
• Alle belangrijke info geef je door aan je leidinggevenden 
• Je werkt voortdurend je kennis van je activiteitendomein bij: evolutie, reglementen, nieuwe werkwijzen, 

nieuwe technieken … 
 

PROFIEL 

• Je bent in het bezit van: 
o Een diploma hoger secundair onderwijs (voor een niveau C) 
o Een diploma lager secundair onderwijs (voor een niveau D) 
o  voor een niveau E wordt geen diploma vereist 

 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-
getuigschrift-in-vlaanderen 
 

• Je gaat op nauwkeurige en gestructureerde wijze te werk, met respect voor de bestaande procedures 
en reglementen 

• Je bent een doorzetter en werk resultaatgericht 

• Je weet in alle omstandigheden je kalmte te bewaren en voorkomt eventuele conflicten 

• Je bent in staat het standpunt van de administratie op een kalme maar vastberaden manier te 
verdedigen 

• Je hebt zin voor synthese en beschikt over een analytisch denkvermogen 

• Je werkt vlot samen met je teamleden om de gemeenschappelijke objectieven te behalen 

• Je bent een vlotte communicator, zowel mondeling als schriftelijk 



• Je kan overweg met de meest voorkomende computertoepassingen (Word, Outlook, Excel, Internet 
Explorer) 

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk 

 

AANBOD 

• Een contract van onbepaalde duur of een vervangingscontract 

• Maandelijks brutosalaris:  
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 

• Mogelijkheid aan telewerk 

• 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). 
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. 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 

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

De dienst Studiebureau en programmatie van het departement Openbaar Patrimonium 

voert studies uit met betrekking tot de omschrijving en de follow-up van een werkopdracht 

die wordt uitgevoerd om te voldoen aan een behoefte van openbare dienstverlening. De 

programmeringsstudies hebben tot doel de opdrachten van de verzoekende diensten op 

het gebied van ontwerp, bouw en beheer te verduidelijken, te definiëren en te preciseren. 

De Stad Brussel is op zoek naar een architect(M/V/X) voor het Studiebureau en 

programmatie voor het Departement Openbaar Patrimonium 

 

 

MISSIE 

Je bent verantwoordelijk voor de volledige studie van bouw-, renovatie- en/of onderhoud van 

gebouwen van openbaar domein en het administratieve en technische beheer daarvan, 

binnen de beperkingen van budget, termijn en kwaliteit. 

Je werkt samen met de verschillende diensten van het Departement Openbaar Patrimonium, 

maar ook met andere diensten van de Stad die werkzaamheden moeten uitvoeren, en met 

externe partners (Gewest, Leefmilieu Brussel, aannemers, politie, inschrijvers...). 

Je werkt in een gedeeld kantoor, maar verplaatst je vaak naar de site van de projecten of 

bouwplaatsen. 

 

TAKEN 

Je beheert projecten, waarbij je elke fase plant en rekening houdt met de betrokken partners. 

Je zorgt voor de follow-up van de fasen en bent de referentiepersoon in het technisch en 

administratief beheer.  

Je analyseert de haalbaarheid van projecten in termen van termijnen en financiële, 

menselijke en technische middelen. Je analyseert de gevolgen en risico's en de 

stedenbouwkundige context.  

Je controleert de werkzaamheden, stelt verslagen op en geeft instructies ter plaatse.  

Je controleert de werkzaamheden die door de aannemer worden uitgevoerd om te zien of 

ze voldoen aan de plannen en het bestek.. 

Je ontvangt de aanbiedingen, analyseert de conformiteit (administratief/wettelijk), de 

verstrekte informatie over de situatie van de kandidaten/opdrachtnemers, de technische 

informatie, de beginselen en de voorstudies.  

Je stelt een bestek op (stelt de administratieve en technische bepalingen op en controleert 

deze) 

 

 

PROFIEL 



• Je hebt een masterdiploma in architectuur 
 
of 

Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van 

niveau A (technisch bestuurssecretaris) 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

of-getuigschrift-in-vlaanderen 

• Je hebt ervaring op het vlak van projectbeheer 
• Je bent op de hoogte van de wetgeving en de reglementering op openbare 

aanbestedingen  
• Je handelt integer en professioneel 
• Je bent vertrouwd met MS Office en AutoCad  
• Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans 

 

 

 
AANBOD 

• Een baan op universitair niveau 

• Een voltijds vervanging contract  
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3180,20 euro (eventueel verhoogd in functie van 

eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor 
het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 
loonsimulator.  

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

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

• Mogelijkheid om te telewerken en 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) ten laatste op 13/08/2022 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 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. 

 

 

 

 



Met zo'n 3900 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel 

beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest.  

 

Je zal deel uitmaken van het Departement Demografie. Eén van de missies van dit 

departement is om dagelijks bijna 1300 kinderen tussen 0 en 3 jaar op te vangen in een van 

de  Franstalige en Nederlandstalige crèches.  

 

  

De Stad Brussel is op zoek naar een sociaal assistent (M/V/X) voor de Nederlandstalige 

crèches. 

 

 
VEREIST DIPLOMA 

 

• Je bent in het bezit van een Nederlandstalige  bachelor of graduaatsdiploma van sociaal 

assistent 

 

MISSIES 

 

• Je bent de contactpersoon met de gezinnen van de kinderen die onze onthaalplaatsen 

bezoeken 

• Je moedigt de autonomie van het publiek aan door te waken over een permanente 

kwaliteit en respect van de deontologische regels 

• Indien nodig staat je gezinnen die het moeilijk hebben op sociaal vlak bij 

 

TAKEN 

 

• Gezinnen van kinderen die naar de onthaalplaatsen komen onthalen, informeren en 

oriënteren 

• De nodige informatie verzamelen bij het analyseren van de aanvraag 

• Eventuele sociale problemen opsporen, sociaal zwakke gezinnen begeleiden 

• Instaan voor de administratieve opvolging van de dossiers: individuele gesprekken, 

sociale enquêtes, opmaken van sociale verslagen, … 

• Waken over de toepassing van de regels opgelegd door Kind en Gezin 

• Een netwerk uitbouwen en samenwerken met andere instanties 

• Borg staan voor de uitvoering van het onthaalproject  en het welzijn van de kinderen 

• Actief deelnemen aan vergaderingen 

 

PROFIEL 

 

• Je bent op de hoogte van de procedures, richtlijnen, deontologische regels, reglementen 

en wetgeving van de dienst, je beschikt over een basis sociaal recht 

• Je biedt een luisterend oor 



• Je gaat op een professionele en integere wijze te werk 

• Je denkt en handelt oplossingsgericht 

• Je bent een vlot communicator, zowel mondeling als schriftelijk 

• Je beheerst verschillende gesprekstechnieken 

 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Wedde in functie van eventuele relevante ervaring: maandelijks brutoloon minimum 

2440.06 EURO 

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

https://simulateurdesalaire.bruxelles.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) ten laatste op 01/07/2022  via http://jobs.brussel.be. 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 

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

uitgenodigd voor een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van 

een jury 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. 

 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als 
een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 

 
Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport draagt aan de hand van talrijke en veelzijdige 
activiteiten bij tot de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke ontspanning van de burgers.  

 
Binnen de dienst Cultuur maak je deel uit van de CENTRALE, het centrum voor hedendaagse kunst van 
de stad Brussel. Het centrum geeft blijk van een geëngageerde en open visie op kunst, afgestemd op 
de stad en maatschappij. Elk jaar vinden in de verschillende ruimten van het centrum multidisciplinaire 
tentoonstellingen en projecten plaats met bekende en onbekende kunstenaars, al dan niet afkomstig 
uit Brussel en België. Bij de CENTRALE staat het publiek centraal: iedereen - zowel de individuele 

bezoeker,  schoolgroepen, verenigingen als gezinnen, al dan niet  vertrouwd met kunst - kan er terecht 
om kunst te ontdekken of voor een activiteit afgestemd op hun interesses. Dat kan gaan om een geleid 
bezoek, workshop, deelname aan een creatie, enz. 
 

De Stad Brussel is op zoek naar een dossierbeheerder (M/V/X) voor het onthaal van de 
CENTRALE - centrum voor hedendaagse kunst van de stad Brussel 

 

 
DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een bachelordiploma. 

of je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van 
secretaris  
 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-
getuigschrift-in-vlaanderen 

 
MISSIE 

Je bent verantwoordelijk voor het beheer van het onthaal van de Centrale en zorgt ervoor dat het een 
gastvrije en dynamische plek is ten dienst van alle bezoekers. 

 
VOORNAAMSTE TAKEN 

• Je beheert de reserveringen voor evenementen, rondleidingen en workshops in samenwerking 
met de publieksverantwoordelijke en je voert diverse administratieve taken uit  

• Je schrijft en reviseert korte teksten in het Frans/Nederlands/Engels, evenals bestelbonnen, 
verslagen, enz.  

• Je zorgt ervoor dat de procedures voor het beheer van de kassa, de winkel en de zaal worden 
nageleefd 

• Je geeft advies en informatie aan kunstenaars en publiek over tentoonstellingen, werken, 
kunstenaars en goederen/werken die in de winkel worden verkocht. Je traint/adviseert/assisteert 
het occasionele onthaalpersoneel. Je bent verantwoordelijk voor de verkoop van tickets Supprimé: kaart



(tentoonstellingen en evenementen). Je beheert de mailbox voor het grote publiek in het 
weekend 

• Je evalueert en verbetert de presentatie van de winkel om deze aantrekkelijk en functionele te 
maken en beheert de voorraden (analyse van de feedback van het publiek, evaluatie, 
dienovereenkomstig bestellen, inventaris, beheer van de opslag)  

• Je draagt actief bij aan de verbetering van het onthaal : je zorgt voor een permanente evaluatie 
van het onthaal en brengt regelmatig verslag uit aan de betrokken directie/collega's  

• Je ontwikkelt partnerschappen met boekhandelaren 
• Je deelt de nodige informatie mee aan de hiërarchie (voortgang van dossiers, projecten, enz.) 

en stelt verslagen op 
 
PROFIEL 

 
• Je hebt een passie voor cultuur, houdt van contact met mensen en bent op zoek naar een 

afwisselende baan 

• Je bent drietalig NL//FR/ANGL 
• Je bent bezorgd over de kwaliteit van het werk dat je doet  
• Je werkt op een gestructureerde manier, rekening houdend met de gestelde deadlines 
• Je bent vertrouwd met MS Office 
• Ervaring in administratie, receptie of teambeheer is een pluspunt  
• Je bent beschikbaar voor uitzonderlijke avond- en weekendactiviteiten (openingen / diverse 

avondevenementen / weekendactiviteiten) 
 

 

AANBOD 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2488,83 euro’s (eventueel verhoogd in functie van eerdere 

professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). 
Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.  

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten 
(NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, 
pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van  3% van het brutosalaris 

• Regelmatige bijscholing 
• Mogelijkheid om te telewerken 
• 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 22/05/2022. 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 

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. 

 
 
 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnetwerk, kan de Stad Brussel 
beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport draagt aan de hand van talrijke en 
veelzijdige activiteiten bij tot de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke 
ontspanning van de burgers. 
 
Je zal tewerkgesteld worden bij de Sportdienst, die zich onder meer bezighoudt met alles 
wat leeft op het vlak van sport in de Stad Brussel en de sportinfrastructuur ter beschikking stelt 
van de inwoners. De dienst organiseert niet alleen sportvakanties voor jongeren, maar werkt 
ook mee bij de organisatie van zowel lokale evenementen (tornooien, interclubs) als 
internationale sportevenementen zoals de Memorial van Damme of voetbalinterlands. 

Daarnaast zorgt de sportdienst voor het onderhoud van de infrastructuur en de opvolging 
van eventuele werven en kent subsidies toe aan verenigingen en sportclubs. 

 

De Stad Brussel is op zoek naar een teamcoördinator clubs en sportprojecten (M/V/X) 

 
 
VEREIST DIPLOMA 

 

Je bent in het bezit van een en diploma hoger secundair onderwijs.  
 

OF 
 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

getuigschrift-in-vlaanderen 

 

 
MISSIE 

 

Je bent de schakel tussen het adjunct-diensthoofd en de teamleiders-arbeiders van de 
Sportdienst. Je staat in voor de supervisie van het teamwerk op het terrein (kwaliteit, 
respecteren van de planning), de supervisie van het onderhoud van de sportinfrastructuur 

en de coördinatie van het werk van de teamleiders-arbeiders. Je verdeelt je tijd tussen 
administratie en aanwezigheid op het terrein. 
 

TAKEN 

 

• Je organiseert en coördineert de activiteiten door de nodige menselijke en logistieke 
middelen in te zetten in functie van de behoeften op de verschillende locaties tijdens 
sportactiviteiten 
• Je coördineert de verschillende teams en taken en legt de prioriteiten vast met de 
diensthoofden en je maakt de planning op 
• Je controleert ingevoerde gegevens, documenten en vooruitgang van de werken, je gaat 

na of onderhoud, opbouw en afbraak plaatsvinden volgens de richtlijnen (reglementen, 
veiligheid, deadline) 
• Je controleert de staat van de infrastructuur, het materiaal en de stock 
• Je organiseert de logistieke ondersteuning voor de verschillende teams (aanvragen voor 
voertuigen, specifiek materiaal … ) 
• Je maakt uiteenlopende verslagen op, werkbonnen, je controleert magazijnbonnen en 

bestellingen. Je waakt erover dat de ploegleiders interne documenten correct invullen 
• Je waakt over de beschikbaarheid van voertuigen en materiaal, het onderhoud ervan en 
de conformiteit (periodieke controle, technische controle) 



• Je maakt uurroosters op, de verlofregeling en de opleidingen voor medewerkers 
• Je voert integratie-, plannings-, functionerings-, ziekteverzuim- en evaluatiegesprekken 
• Je coacht de teamleiders (oplossen van technische problemen en personeelsbeheer) 

• Je organiseert de integratie van nieuwe medewerkers binnen het team 
• Je rapporteert pertinente informatie aan het adjunct-diensthoofd en aan de coördinator 
en brengt ze op die manier op de hoogte van problemen en van de evolutie van 
verschillende werkzaamheden en evenementen 
 
PROFIEL 

 

• Je hebt ervaring op het vlak van teambeheer 
 
• Je hebt een analytisch denkvermogen 
 
• Je bent in staat om een administratieve functie te combineren met een belangrijke 

aanwezigheid op het terrein 
 
• Je gaat nauwkeurig en gestructureerd te werk met respect voor de opgelegde deadlines 
 
• Je gaat reactief te werk en vindt gemakkelijk oplossingen voor probleemsituaties, ook bij 
hoogdringendheid 

 
• Een flexibel uurrooster schrikte je niet af (aanwezigheid ’s avonds in het weekend is soms 
vereist in functie van de evenementen) 
 
• Je bent in staat professionele contacten te ontwikkelen met verschillende partners om de 
samenwerking te optimaliseren 
 
• Je bent in staat de belangen van de Stad te verdedigen 
 
• Je drukt je vlot en duidelijk uit (mondeling en schriftelijk) zodat je gesprekspartner de 
boodschap zeker begrijpt 

 
• Je kan vlot overweg met MS Office 
 
Je werkt ook mee aan sportactiviteiten en evenementen die plaatsvinden op het 
grondgebied van de Stad Brussel. Je hebt een wisselend uurrooster tussen 7u30 en 17u30, je 
aanwezigheid kan vereist zijn buiten de kantooruren of tijdens het weekend in functie van de 

activiteiten of sportevenementen op dat moment. 

 
AANBOD 

 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2.153,92 euro (eventueel verhoogd in functie van 

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

• 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) 

 
 
 



SELECTIEPROCEDURE 

 

Stuur ons uw kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) 

via http://jobs.brussel.be/ ten laatste op 10/08/2022. Met onvolledige kandidaturen wordt 
geen rekening gehouden. 
 
Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten 
die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor een selectiegesprek. 
Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de 

motivatie, de gedrags- en technische competenties.  
 
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 
 

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. 
 

 



 
 

 

 
TAKEN  

 

De koeriers zijn verantwoordelijk voor: 

 

- Post, documenten, dossiers en andere zaken van de diensten van de Stad die buiten 

het Stadhuis gevestigd zijn, maar ook van andere instellingen in het Brussels Gewest 

en eventueel buiten het Gewest, brengen en in ontvangst nemen 

- Gedeelde voertuigen, de voertuigen van de Stad, de Villo’s, de fietsen van de Stad 

en alle beschikbare of gedeelde vervoermiddelen reserveren 

- De Schepenen en kabinetsleden in deze voertuigen vervoeren 

- Logistieke steun verlenen aan de 4 kabinetten (reserveren van vergaderzalen, 

verzorgen van catering, ...) 

- De Schepenen begeleiden tijdens hun verplaatsingen en acties op het terrein 

 

 

 

PROFIEL 

 

VEREIST DIPLOMA 

 

Je bent in het bezit van een en diploma secundair onderwijs. 

 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

getuigschrift-in-vlaanderen 

 

Competenties 

 

- Vertrouwelijkheid, loyaliteit en discretie 

- Organisatietalent en vindingrijkheid 

- Zelfstandig kunnen werken binnen een gedefinieerd kader 

- Creativiteit, nieuwsgierigheid, veelzijdigheid 

- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

 

Kennis 

- Rijbewijs B en fietservaring in de stad 

- Kennis van het grondgebied van de Stad Brussel 

- Kennis van en belangstelling voor de gemeentelijke, gewestelijke en federale 

politieke context in het algemeen, en politieke ecologie in het bijzonder 

- Basiskennis van communicatiemiddelen 

 

 

 

 

 

De 4 Ecolo-Groen Schepenen van de Stad Brussel hebben een gezamenlijk kabinet gevormd 

voor de legislatuur 2018-2024. In dit kader beschikt elke Schepen over een kabinet dat belast is 

met het toezicht op zijn bevoegdheden. 

 

Een administratieve eenheid, bestaande uit administratieve assistenten, zorgt voor de continuïteit 

en de administratieve follow-up van de taken van elk kabinet. 

 

Om de mobiliteit en de aanwezigheid ter plaatse in het kader van hun functies te verzekeren, 

hebben de schepenen besloten een koerier (M/V/X) in dienst te nemen. 

 



AANBOD 

 

- Voltijds contract van onbepaalde duur, maar gekoppeld aan het gemeentelijk 

mandaat (tot oktober 2024) 

- Tussentijdse evaluatie na 3 maanden 

- Plaats van tewerkstelling: Stadhuis van Brussel, met opdrachten hoofdzakelijk op het 

grondgebied van de Stad en in tweede instantie in het Brussels Gewest en in België. 

- Bezoldiging: contract op C-niveau, rekening houdend met relevante anciënniteit, 

mogelijk van tweetaligheidspremie 

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

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

hospitalisatieverzekering 

- 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) 

- Startdatum: onmiddellijk. 

 

SELECTIEPROCEDURE 

Sollicitaties (CV + begeleidende brief) moeten uiterlijk op 14 april worden gezonden naar: 

cabinet.a.pinxteren@brucity.be 

 

Op basis van de kandidatendossiers wordt een voorselectie gemaakt. De kandidaten op de 

shortlist worden uitgenodigd voor een interview. 

 

Verzoeken om nadere informatie kunnen worden gericht aan Amandine Sellier, via 

amandine.sellier@brucity.be of op +32 2 279 50 55. 

 

 
 



Directeur-generaal van het Departement Grondregie van de Stadseigendommen en Economie (M/V/X) 

Het Departement Grondregie van de Stadseigendommen en Economie beheert het onroerend goedpatrimonium 
van het privé domein van de Stad, dat bestaat uit ongeveer 3800 woningen, waarvan 1150 met omkaderde huur, 
+/- 70 woningen aangepast aan personen met een handicap, 35 studentenkoten, 177 woningen met een 
gemeenschapsinfrastructuur voor ouderen), 1700 parkings, meer dan 400 winkels en kantoren en 120 
erfpachten, opstalrechten en/of concessies.  
 
Volgens de specificiteiten van de bestemming sluit hij erfpachten, concessies, handelshuurovereenkomsten en 
opstalrechten af. Parallel ontwikkelt hij permanent nieuwe opportuniteiten omtrent grondeigendom teneinde het 
patrimonium uit te breiden door het valoriseren van de eigen grondreserve, reconversie, aankoop of verkaveling. 
Hij voert de processen uit van A tot Z: van de aankoopfase (in voorkomend geval) en het ontwerp tot de volledige 
uitvoering, de verhuring, het beheer en onderhoud van de gebouwen. 
Het beoogt betaalbare, hoogwaardige en duurzame huisvesting en commerciële ruimte te bieden 
 
Hij beheert eveneens het Koninklijk Circus. 
 
De waarde van de activa bedraagt 860.000.000 €. 

Daarnaast omvat het departement ook een afdeling Economische Zaken die tot taak heeft de aantrekkelijkheid 
van de Brusselse handelswijken te verbeteren door de ontwikkeling van een gediversifieerde en kwaliteitsvolle 
lokale of bestemmingshandel te bevorderen. 

In dit verband:  

 verwelkomt, informeert en ondersteunt het departement ondernemers, handelaars, rondtrekkende 
handelaars, verenigingen van handelaars, enz.  

 beheert hij de betrekkingen met de plaatselijke werkgelegenheidsactoren 

 reguleert hij handelsvestigingen zoals hotels en restaurants, organiseert ambulante handel (markten, 
beurzen, ....) en commerciële evenementen 

 zorgt hij voor de uitvoering van projecten voor economische ondersteuning in overeenstemming met het 

door de stad gevoerde beleid, met name het Plan voor commerciële ontwikkeling. 

 

Functie 

Missie: 

 Het geheel van activiteiten van het departement leiden en coördineren met als doel de strategische en 
operationele objectieven te bereiken, in overeenstemming met de politieke doelstellingen 

 Loyaal meewerken aan het beleid en waken over de coherentie van de beslissingen die voor de 
voltallige administratie genomen worden 

 Het departement vertegenwoordigen en garant staan voor het naleven van de wetgeving en de 
procedures, de kwaliteit van het werk en de tevredenheid van het publiek 

Taken: 

 Prospecteren en potentiële objectieven en opportuniteiten initiëren, met betrekking tot de sectoren 
huisvesting en handel, de socio-economische en milieu- aspecten en problematieken alsook de 
aspecten tot optimalisering van het beheer 

 Diverse acties binnen de verschillende organisatorische eenheden implementeren (vier grote directies 
en +/- 210 medewerkers) 

 Regelmatig verslagen opstellen, wekelijkse vergaderingen met de verantwoordelijken van de 
verschillende OE ‘s organiseren 

 De begroting en de rekening opstellen  (jaarwaarden van 50.000.000 € bedrijfswerking en 80.000.000 € 
patrimoniale investeringen voor de Grondregie en 500.000  € werkingskosten en 4.400.000 € aan 
subsidies voor de Directie Economie en Werkgelegenheid), de financiële- en meerjarenplannen 
opstellen 

 Bouw- en of renovatieprojecten initiëren, opvolgen en actualiseren 

 Over de prestaties waken van de OE ‘s door middel van een gecontroleerde delegatie, algemene 
coördinatie met het oog op het verbeteren van de transversale - en verticale werking 



 Acties ontwikkelen in samenspraak met de verantwoordelijken van de OE ‘s 

 De vorderingsstaat van de werken, de briefwisseling van de verschillende OE ‘s, de bestekken, workflow 
verslagen, briefwisseling aan de huurders controleren 

 Selectiegesprekken, integratie- plannings-, evaluatie-, functionerings- en verzuimgesprekken voeren 

 Over de controle waken van de verschillende OE ‘s wat betreft de toegepaste processen met als doel 
het beheren en het beperken van operationele risico's; garant staan voor de juridische integriteit 

 Workflow verslagen, interne nota's, nota's aan huurders, briefwisseling aan firma's 
(aanbestedingshouders), verslagen in verband met te ondernemen acties en strategieën opstellen 

 Dagelijks en door middel van regelmatige vergaderingen aan de hiërarchie rapporteren 

 Ontwikkelen en onderhouden van een netwerk van professionele contacten, bevorderen van het imago 
van de stad en de administratie 

 De Stad vertegenwoordigen bij onderhandelingen, diverse contacten met potentiële partners, met 
huurders, economische actoren en handelaren 

Profiel 

1. Houder zijn van een diploma van master, een diploma van de tweede cyclus universitair onderwijs of 
daarmee gelijkgesteld hoger onderwijs 
of 
de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen 

2. Relevante ervaring hebben van tenminste 5 jaar in een leidinggevende functie van universitair niveau 

3. Over goede theoretische en praktische kennis beschikken in bouwtechnieken, wet- en regelgeving 
omtrent overheidsopdrachten, vastgoedrecht en regelgeving inzake stedenbouw 

4. De visie op de economische en commerciële ontwikkeling van de Stad Brussel kunnen uitdragen 

Aanbod 

 Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden; contractuele 
betrekking in de tussentijd 

 Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster) 

 Plaats van tewerkstelling: Brussel 

 Maandelijks brutoloon : 6.704 € (minimum)/ 10.292 € (maximum) (weddeschaal A9) inclusief 
directietoelage en tweetaligheidstoelage. Een berekening van het loon, rekening houdend met de 
familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de O.E. Loopbaan van het 
Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02 279 24 40. 

 Bijkomende voordelen: dienstwagen of mobiliteitsbudget, gsm, maaltijdcheques, volledige terugbetaling 
van MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij 
het UVC  Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair 
Kinderziekenhuis Koningin Fabiola) 

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR via 
https://jobs.brussel.be/nl/vacature/68386/directeur-generaal-van-het-departement-grondregie-van-de-
stadseigendommen-en-economie-m-v-x-/ , samengesteld uit: 

• een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd; 

• een c.v.; 

• een fotokopie van het vereiste diploma. 

Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden. 

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is 24/03/2022. 

Taal 



Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het 
gebruik der talen in bestuurszaken (Art. 21, §§ 2 en 5) zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over 
de schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal. 
Het taalexamen wordt georganiseerd door Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid). De inschrijving 
gebeurt online op de website www.selor.be 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
De organisatorische eenheid Stadsvernieuwing coördineert en verzekert de administratieve, 
budgettaire en operationele follow-up van de stadsvernieuwingsprogramma's 
(wijkcontracten, stadsvernieuwingscontracten, schoolcontracten, fresco- en project 
stripparcours, EFRO), overeenkomstig de geldende ordonnantie.  
 

 

De Stad Brussel is op zoek naar een coördinator transversale stadsvernieuwingsprojecten 

(M/V/X)  
 

 
MISSIE 

Je coördineert en volgt projecten, dossiers en opdrachten op in verband met operaties die 

verband houden met Stadsherwaardering: bijstand aan de teams van de duurzame 
wijkcontracten (DWC), 
Je zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van projecten, dossiers en missies met 
betrekking tot operaties die verband houden met stadsvernieuwing: bijstand aan de teams 
van de duurzame wijkcontracten (DWC), ontwerpcontracten voor stadsvernieuwing (SVC), 

project stripparcours, ontwerpen voor schoolcontracten (SC). 
 
Je werkt in een team van 12 personen, onder toezicht van de adjunct-directeur van de dienst 
Stadsvernieuwing. Je werkt nauw samen met de coördinators technisch 
stadsvernieuwingsprojecten en de transversale dossierbeheerders van de dienst. Je zult 
regelmatig contact hebben met alle diensten van de stad en met regionale en federale 
institutionele referenten. 
 
Je werkt is verdeeld tussen het kantoor en het terrein. 
 
 
TAKEN 

- Je analyseert de haalbaarheid van programma's en projecten in termen van financiële, 
personele en technische middelen. 
- Je controleert en superviseert de start- en afsluitingsfasen van 
stadsvernieuwingsprogramma's 
- Je implementeert, controleert en evalueert de projecten. De financiële en logistieke 
middelen met betrekking tot het DWC's, SC, SVC's  coördineren en zorgen voor de 
coördinatie van alle uitgevoerde projecten, in samenwerking met het team en de 
partnerdiensten. 

- Je verspreidt informatie onder de inwoners (participatieve vergaderingen, forums). Je 

maakt informatie over de gerealiseerde projecten toegankelijk voor een ruim publiek 

- Je stelt overeenkomsten, bestekken en projecten/dienstencontracten op en 

coördineert deze in samenwerking met de projectleiders van de Stadsherwaardering en 

de technische diensten van de stad.  
- Je organiseert en leidt coördinatievergaderingen, , participatieve vergaderingen, 
algemene vergaderingen, wijkcommissies in samenwerking met de teams van de 
verschillende programma's die belast zijn met Stadsherwaardering. 
 



PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een Master in de coördinatie van projecten in verband met 
stadsvernieuwing, openbare ruimte en participatief proces. 
 
 

 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-
of-getuigschrift-in-vlaanderen 
 

 

- Je bent vertrouwd met de technieken om vergaderingen te leiden en te leiden 

- Je weet hoe een planning- en monitoringtools moet gebruiken om jouw projecten te 
beheren 
- Je bent bereid om met interne en externe partners samen te werken 
- Je hebt ervaring in projectmanagement  
- Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans  
 

 

AANBOD 

• Een voltijds gesubsidieerd contract beperkt tot de duur van de subsidie 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3309,43euro (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 

• Mogelijkheid aan telewerk 
• 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) 
• Werkplaats:  

 
 

SELECTIEPROCEDURE 

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een 
kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 01/08/2022.  Met onvolledige kandidaturen 
wordt geen rekening gehouden. 

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

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

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 

 

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

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

 

 

 

 



 

De Stad Brussel zoekt een adjunct-technisch diensthoofd (m/v/x) 

voor het Departement Openbaar Patrimonium 

 

VEREIST DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een diploma industrieel ingenieur elektromechanica 

 

MISSIE 

Je coördineert en verzekert de opvolging van de activiteiten van de interventieteams van de 

Dienst Speciale Technieken (verwarming, HVAC, loodgieterij, elektriciteit en magazijn) in de 

gebouwen van de Stad Brussel. Je leidt en coördineert de verschillende teams (64 arbeiders) 

en ontwikkelt een vlotte samenwerking. Je bent de contactpersoon voor ondernemers, 

diensten die een interventie vragen en collega’s van andere departementen betrokken in 

het dossier. Je werkt in een gedeeld kantoor maar verricht ook werfbezoeken.  

 

 

TAKEN 

• Je organiseert en coördineert de activiteiten aan de hand van de door jou opgemaakte 

teamplanning. Je legt de prioriteiten vast en verdeelt de taken binnen de teams 

• Je coördineert en superviseert de activiteiten van de interventieteams voor wat betreft 

de vooruitgang van de projecten (opvolging van de werven, werkzaamheden, kosten, 

deadlines … ) 

• Je controleert de kwaliteit van de interventies en evalueert de projecten 

• Je leidt de dagelijkse vergaderingen met de technische medewerkers om te 

beantwoorden aan dringende herstellingsaanvragen en de geplande interventies 

• Je rol bestaat er ook in om je medewerkers bij te staan, op te leiden en te coachen. Je 

leidt de integratie-, plannings- en evaluatiegesprekken van je directe medewerkers 

 

PROFIEL 

• Je hebt ervaring op het vlak van personeelsbeheer en bent in staat een team te leiden 

en te coachen 

• Je gaat georganiseerd te werk en gebruikt plannings- en opvolgingstools 

• Je hebt ervaring met het beheer van technische projecten (elektriciteit, verwarming en 

loodgieterij) 

• Je beheerst enkele animatietools en vergadertechnieken 

• Je drukt je vlot uit mondeling en schriftelijke in het Nederlands en het Frans 

• Je hebt de rijbewijs B 

 

AANBOD 

• Een voltijds vervangingscontract (gepland van maart tot eind oktober) 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 3180,82 euro (eventueel verhoogd in functie van 

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

voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

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 

Met meer dan 3800 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnetwerk, kan de Stad 

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

 

De Dienst Speciale Technieken houdt zich bezig met het uitwerken en bestuderen van 

projecten rond elektrische, sanitaire en verwarmingsinstallaties in gebouwen van de Stad. 

De dienst is ook verantwoordelijk voor de opvolging van de dossiers en de werven rond 

speciale technieken in algemene stedenbouwkundige dossiers. De Dienst Speciale 

technieken beheert het onderhoud en de herstelling van de opgesomde installaties net als 

het onderhoud en de technische opvolging van de fonteinen van de Stad.  



• 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 28/02/2022. 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 onderhoud 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. 

 

 

 

 

 

 



Avec environ 3800 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 
Bruxelles est l'un des plus gros employeurs de la Région bruxelloise.  
 

Vous serez employé au Département Instruction publique qui est chargé de la gestion des 
établissements scolaires et parascolaires de la Ville tant sur le plan pédagogique que sur le 
plan administratif (ressources humaines, financières, mobilières et immobilières). 
 
Le service enseignants et personnel non-subsidiés néerlandophone est responsable de la 
carrière administrative du personnel des établissements d'enseignement néerlandophones et 
de la bibliothèque néerlandophone de la Ville de Bruxelles, de la sélection au départ.   

 
 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un collaborateur administratif néerlandophone pour 
le service enseignants et personnel non-subsidiés néerlandophone du Département 

Instruction Publique (H/F/X) 

 
 
 

DIPLOME REQUIS 
 
Vous avez un C.E.S.S.  

Pour une candidature interne, vous devez remplir les conditions de mobilité interne pour une 
fonction dans le grade d’assistant 
 
Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 
d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 
(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 
 
 
MISSION 
 
Vous assurez un soutien dans le cadre des dossiers liés au personnel enseignant subventionné 

néerlandophone conformément à la législation et aux procédures en vigueur. Vous 
contribuez au bon fonctionnement et à l'image de marque de l'Instruction publique. 
 
TACHES 
 

• Vous mettez à jour les dossiers administratifs du personnel enseignant subventionné 

néerlandophones des établissements de l’instruction publique de la Ville de Bruxelles 
(signalétique, attestations, documents sociaux, etc.) 

• Vous rédigez des rapports workflow, des documents sociaux (C4, ...), des attestations, 
des courriers ordinaires, etc. 

• Vous accueillez/informez le personnel enseignant subventionné néerlandophone des 
établissements de l’instruction publique sur la carrière administrative (attestations, 

documents sociaux, etc.) 
• Vous encodez les données signalétiques 
• Vous archivez et classez les dossiers du personnel enseignant subventionné 

néerlandophone des établissements de l’instruction publique 
• Vous assurez le fonctionnement journalier du service (signataire, réservation des salles, 

gestion des agendas, copies, scanning, etc.) 

• Vous vous tenez à jour sur la législation communautaire néerlandophone 
• Vous communiquez les informations essentielles au chef de service adjoint personnel 

enseignant et non subventionné néerlandophone 
 

Vous rejoindrez une équipe néerlandophone de 3 personnes, dans laquelle l’entraide est 
omniprésente et où le travail s’accomplit dans une bonne ambiance. Vous serez la seule à 
occuper ce poste et gérer ces tâches. 



PROFIL 
 
• Vous êtes néerlandophone ou parfaitement bilingue 
• Vous faites preuve d’une très bonne organisation et êtes orienté clients 

• Vous êtes flexible et vous adaptez facilement aux diverses demandes 
• Vous travaillez de façon autonome 
• Une expérience en gestion de dossiers du personnel est un atout 
• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques courants (Excel, Word et Outlook) 
 
OFFRE 
 
• Un contrat à durée indéterminée à temps plein 
• Salaire mensuel brut : minimum 2382,65 euros brut (qui peut être supérieur compte tenu de 

la valorisation des expériences professionnelles antérieures, de la situation familiale ainsi 
que de la réussite de l’examen linguistique) - Vous pouvez obtenir une estimation de votre 
salaire via notre outil de calcul de salaire en ligne 

• Avantages extra-légaux : Chèques repas, abonnement gratuit de la STIB et une 
intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une assurance 
hospitalisation, plan de pension pour les collaborateurs à hauteur de 3% du traitement brut 
mensuel 

• Des formations régulières 
• Possibilité de télétravail 

• La prise en charge du ticket modérateur par la Ville pour les soins médicaux, pour vous et 
votre famille au CHU Brugmann, au CHU Saint-Pierre, à l'Institut Jules Bordet et à l'HUDERF 
(Hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola). 

 
PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature pour le 23/11/2022 au plus tard (curriculum vitae + lettre de 
motivation + copie du diplôme requis) via http://jobs.brussel.be/. Les candidatures 
incomplètes (n’incluant pas tous les documents requis) ne seront pas prises en considération. 

Une première sélection sera réalisée par le Service Recrutement sur base du cv et de la lettre 
de motivation. Les candidats correspondant au profil seront conviés par téléphone aux tests 
informatisés et ensuite à un entretien de sélection. Celui-ci se déroulera devant un comité de 
sélection et portera sur la motivation, les compétences comportementales et les 
compétences techniques. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Centre Administratif 
Département RH - Service Recrutement  
02 279 24 20 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

La Ville de Bruxelles sélectionne les candidats sur base de leurs compétences et ne fait pas de 

distinction d'âge, de sexe, d'origine ethnique, de croyance ou de nationalité.  

Nous encourageons les personnes en situation de handicap à postuler. Nous tiendrons compte 

des éventuelles adaptations nécessaires tant en ce qui concerne la procédure de recrutement 

que de l’intégration au sein de l’administration. 

 



Een administratief medewerker (M/V/X)  voor de Dienst NL Onderwijs – en niet-gesubsidieerd 

van het Departement Openbaar Onderwijs 

 
Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnetwerk, 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 Dienst NL Onderwijs – en niet-gesubsidieerd is verantwoordelijk voor de administratieve 
loopbaan van het personeel in de Nederlandstalige onderwijsinstellingen en de 
Nederlandstalige bibliotheek van de stad van de selectie tot vertrek.  

 
De Stad Brussel is op zoek naar een administratief medewerker (M/V/X)  

voor de Dienst NL Onderwijs – en niet-gesubsidieerd van het Departement Openbaar 
Onderwijs 

 
 
VEREIST DIPLOMA 

 

Je bent in het bezit van een en diploma secundair onderwijs.  
 
MISSIE 

 
Je bent verantwoordelijk voor het leveren van ondersteuning voor de afhandeling van de 

dossiers in verband met het gesubsidieerd Nederlandstalig onderwijzend personeel 
overeenkomstig de geldende wetgeving en procedures. Je draagt bij tot de goede werking 
en het positieve imago van het Openbaar Onderwijs 
 
Als administratief medewerker ben jij  het eerste aanspreekpunt voor get gesubsidieerde 
personeel wat betreft vragen over de loopbaan. Daarnaast ondersteun je het adjunct 

diensthoofd bij de uitvoering van haar taken.  
 
 
TAKEN  

 

• Je bewerkt administratieve dossiers van het gesubsidieerd Nederlandstalig onderwijzend 
personeel van de instellingen van het Openbaar Onderwijs (profiel, attesten, sociale 
documenten, enz.)  

• Je stelt op Workflow-rapporten, sociale documenten (C4, ...), attesten, gewone brieven 
enz. 

• Je geeft belangrijke informatie door aan het adjunct-diensthoofd van het niet-

gesubsidieerd NL onderwijzend personeel 
• Je ontvangt/inlicht het gesubsidieerd NL onderwijzend personeel van de instellingen van 

het Openbaar Onderwijs over de administratieve loopbaan (attesten, sociale 
documenten, enz.)  

• Je archiveert en klasseert dossiers van het NL gesubsidieerd onderwijzend personeel van 
de instellingen van het Openbaar Onderwijs.  

• Je verzekert de dagelijkse werking van de dienst (register met handtekeningen, reservaties 
van de zalen, agenda's beheren, fotokopieën, scanning) 

• Je blijft bij met de NL communautaire wetgeving  
• Je voert profielgegevens in 
 
 

PROFIEL 

 
• Je gaat gestructureerd en resultaatgericht te werk 



Een administratief medewerker (M/V/X)  voor de Dienst NL Onderwijs – en niet-gesubsidieerd 

van het Departement Openbaar Onderwijs 

• Je hebt een analytisch denkvermogen 
• Je beschikt over een vlotte pen en bent een vlot communicator 
• Je hebt een luisterend oor, hebt een groot inlevingsvermogen en houdt van 

teamwerk 
• Je respecteert de regels en wettelijke procedures, je voert discretie hoog in het 

vaandel 
• Je drukt je vlot uit in het Nederlands 
• Je hebt een goede kennis van de tweede landstaal (Frans of Nederlands) 
• Je kan overweg met MS Office 

 
 
AANBOD 

 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2111,71 euro (eventueel verhoogd in functie van 

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

• 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 
• Mogelijkheid aan telewerk  
• 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) 

 

SELECTIEPROCEDURE 

 

Stuur ons uw kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) 

via http://jobs.brussel.be/ ten laatste op 02/08/2021. Met onvolledige kandidaturen wordt 
geen rekening gehouden. 
 
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 onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt 
naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.  
 
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 
 
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. 
 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Het Departement Grondregie van de Stadseigendommen beheert het onroerend 
goedpatrimonium van het privé domein van de Stad, dat bestaat uit ongeveer 3800 
woningen, waarvan 1150 met omkaderde huur, +/- 70 woningen aangepast aan personen 
met een handicap, 35 studentenkoten, 177 woningen met een gemeenschapsinfrastructuur 
voor ouderen), 1700 parkings, meer dan 400 winkels en kantoren en 120 erfpachten, 
opstalrechten en/of concessies. 
De Grondregie verhuurt gebouwen op het gehele grondgebied van de Stad:  appartementen 
en huizen vooral in het stadscentrum, de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwwijk, Haren en Neder-
Over- Heembeek.  

Volgens de specificiteiten van de bestemming sluit zij erfpachten, concessies, 
handelshuurovereenkomsten en opstalrechten af.  
Zij beheert eveneens het Koninklijk Circus. 
Parallel ontwikkelt ze permanent nieuwe opportuniteiten omtrent grondeigendom teneinde 
het patrimonium uit te breiden. Deze operaties worden uitgevoerd door het valoriseren van 
de eigen grondreserve, reconversie, aankoop of verkaveling. 

Ze voert de processen uit van A tot Z: van de aankoopfase (in voorkomend geval) en het 
ontwerp tot de volledige uitvoering, de verhuring, het beheer en onderhoud van de 
gebouwen. 

De Stad Brussel is op zoek naar een administratief medewerker (H/F/X) voor het 
verhuurkantoor  

 

 
MISSIE 

• Je stelt op, volgt en verwerkt de dossiers van het verhuurkantoor, in overeenstemming 
met de geldende reglementering en procedures. Je werkt binnen een ploeg van een 
tiental mensen. Je hebt dagelijks contacten met interne diensten en potentiële huurders. 

TAKEN 

• Je versterkt informatie over de procedures et stappen, oriënteert bezoekers, zorgt voor 
telefonische en fysieke permanentie aan het loket 

• Je stelt op en werkt de dossiers van potentiële huurders bij, met inachtneming van de 
interne toewijzingsregels en zorgt voor de opvolging ervan  

• Je voert verschillende gegevens in, met name gegevens met betrekking tot 
huurcontracten in Immowin 

• Je stelt diverse opslagen op ter attentie van het college en gemeenteraad, nota’s over 
lopende dossiers, brieven aan (kandidaat-)huurders, notulen van vergaderingen, 
huurcontracten, teruggave van huurwaarborgen, enz. 

• Je behandelt de correspondentie en verstuurt de post van het verhuurkantoor 
• Je klasseert en archiveert de behandelde dossiers 

PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een certificaat secundair onderwijs 
 
Of 
 



Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau C 
(graad assistent) 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-
of-getuigschrift-in-vlaanderen 
 

• Ervaring in de vastgoedsector vormt een troef 
• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd, rekening houdend met de opgelegde deadlines  

• Je beschikt over een vlotte pen en een feilloze spellingkennis 
• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans, zowel schriftelijk als mondeling 
• Je kan vlot overweg met Office 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2335,92 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, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van  
3% van het brutosalaris 

• Mogelijkheid aan telewerk 
• 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) 

• Werkplaats: De Brouckèreplein 41 te 1000 Brussel 
 

 

SELECTIEPROCEDURE 

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een 
kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 31/07/2022.  Met onvolledige kandidaturen 
wordt geen rekening gehouden. 

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

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

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 

 



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

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

 

 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Je zal tewerkgesteld worden bij het Departement Openbaar Patrimonium. De voornaamste 
missie van dit departement bestaat erin in te staan voor de constructie en het onderhoud van 
de gebouwen van het openbaar patrimonium en de monumenten van de Stad. 
 
De Dienst Speciale technieken houdt zich bezig met het uitwerken en bestuderen van 
projecten rond elektrische, sanitaire en verwarmingsinstallaties in gebouwen van de Stad. De 
dienst is ook verantwoordelijk voor de opvolging van de dossiers en de werven rond speciale 
technieken in algemene stedenbouwkundige dossiers. De Dienst Speciale technieken beheert 
het onderhoud en de herstelling van de opgesomde installaties net als het onderhoud en de 

technische opvolging van de fonteinen van de Stad. 
 

De Stad Brussel is op zoek naar een administratief medewerker (H/F/X) voor de Dienst 

Speciale technieken  
 

 
MISSIE 

 
Je behandelt de lopende dossiers aangaande de uitvoering van de overheidsopdrachten 
en de boekhouding, overeenkomstig de geldende wetgeving en procedures. 
 
TAKEN 

• Je bent verantwoordelijk voor de dossiers inzake overheidsopdrachten, vanaf hun 
opzetting tot de vereffening van de facturen 

• Je betaalt facturen en beheert vastleggingen en de kas voor kleine uitgaven  

• Je maakt bestekken op voor geringe uitgaven 
• Je verbetert de vorderingsstaten en controleert boekhoudkundige gegevens 

meegedeeld door andere departementen 
• Je stelt documenten op zoals verslagen, brieven, nota’s, tabellen, enz 
• Je verleent een logistische steun (fotokopiëren, scannen, archiveren, enz) 

PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een certificaat hoger secundair onderwijs 
 
Of 

 
Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau C 
(graad assistent) 
 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

• Ervaring in de sector vormt een troef 
• Je gaat gestructureerd te werk en gebruikt plannings- en opvolgingstools 
• Je bent nauwkeurig en resultaatgericht  



• Je bent een teamplayer 
• Je kan vlot overweg met MS Office 
• Je hebt een uitstekende geschreven en gesproken kennis van het Frans 

 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2.153,92  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 

• Mogelijkheid aan telewerk 
• 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) 

• Werkplaats: Eikstraat 8 te 1000 Brussel 
 

 

SELECTIEPROCEDURE 

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een 
kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 06/03/2022.  Met onvolledige kandidaturen 
wordt geen rekening gehouden. 

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

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

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 

 

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

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

 

 



 



 

Met zo'n 3900 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnetwerk kan de Stad Brussel beschouwd 

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

Je zal deel uitmaken van de Dienst Openbare Reinheid van het Departement Wegeniswerken. Een 

van de belangrijkste missies van deze dienst bestaat in het onderhoud van de openbare ruimte, de 

ophaling van het huisvuil en het opruimen van sluikstorten. De dienst organiseert bovendien ook 

campagnes voor de ophaling van grof huisvuil, , plaatst containers voor recyclage van afval, 

onderhoudt hondentoiletten, gaat de strijd aan tegen de graffiti en verbaliseert overtredingen op 

het vlak van openbare reinheid . 

 

De Stad Brussel is op zoek naar een compostmeester (M/V/X)  

voor de Dienst Sensibilisatie reinheid (niveau secundair onderwijs) 

 

VEREIST DIPLOMA 

• Je bent in het bezit van een technisch diploma hoger secundair onderwijs 

 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

getuigschrift-in-vlaanderen 

 

MISSIE 

Je staat de dienst Openbare reinheid bij in de ontwikkeling en het beheer van het collectief netwerk 

inzake compostbeheer ontwikkeld door de Stad Brussel en je biedt ondersteuning aan de 

composteringsprojecten van de Stad, door burgers of verenigingen (logistiek ondersteuning, tips ...) 
 

TAKEN 

• Je meldt de relevante informatie aan de verschillende actoren die bij het project betrokken 

zijn (diensten Reinheid en Groene Ruimtes, partners, inwoners van de Stad). Je superviseert 

en installeert compostsites op het terrein 

• Je zorgt ervoor dat het gebruik van compost correct wordt toegepast door de bewoners, 

zorgt voor burgerparticipatie met uw directe collega’s en ondersteunt andere 

composteringsprojecten op het grondgebied van de Stad  

 

• Je neemt deel aan opvolgingsvergaderingen met het Gewest, de verschillende partners en 

stelt op van rapporten aangaande de opvolging van het project (rekening houdend met de 

prestatie indicatoren) in samenwerking met de directe collega's 

 

• Je neemt acties deel  die werden opgestart in samenwerking met de dienst Openbare 

reinheid met de bedoeling het publiek te sensibiliseren m.b.t. het belang van het 

composteren (scholen, verenigingen, bewoners...) 

 



• Je lucht en draai het compost, ziet de reinheid toe op de site, voert herstellingen uit, 

verplaatst materiaal... 

 

• Je deelt belangrijke informatie mee aan de adjunct coördinator sensibilisatie reinheid en aan 

het diensthoofd met de bedoeling een overzicht te geven van de vooruitgang van de 

dossiers, de gestelde objectieven, de problemen die zich voordeden... 

 

PROFIEL 

• Je bent gemotiveerd en hebt interesse voor openbare reinheid 

• Je kent het grondgebied van Stad Brussel 

• Je bent vertrouwd met het gebruik van de meest courante informaticatoepassingen en 

zowel telefonische als face-to-face receptie 

• Je handelt met integriteit en je gaat gestructureerd te werk  

 

Je werkt onder de rechtstreekse supervisie van de adjunct-coördinator sensibilisatie reinheid en het 

diensthoofd sensibilisatie. Je bent regelmatig contact met de verschillende collega's van de dienst 

Openbare reinheid en Groen zones van de Stad alsook met het kabinet en de verschillende regionale 

partners. Je komt in contact met verschillende actoren bij de uitoefening van mijn functie; 

bewoners, verenigingen, scholen... en moedig hen aan hun acties en burgerzin verder te 

ontwikkelen en te delen. 

 

Je werkt het grootste deel van de dag buiten op het terrein maar voer occasioneel ook taken uit op 

kantoor. 

Je bent flexibel mbt werkuren (sommige weekends of avonden op ad-hocbasis beschikbaar) 

 

 

AANBOD 

• Contract van vaste duur tot december 2023 op basis van een 4/5de uurrooster 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 2290.18 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: https://simulateurdesalaire.bruxelles.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) 

ten laatste op 31/07/2022 via http://jobs.brussel.be. 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 Cel 

Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor 

een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury 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. 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussel Gewest.  
 
Je zal tewerkgesteld worden bij de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en 
Bescherming op het Werk (G.I.D.P.B.W.). De missie van deze dienst bestaat uit het 
bevorderen van het welzijn op het werk voor het personeel van de Stad en zijn satellieten, 
zowel door de hiërarchische lijn te adviseren als de werknemers bij te staan. 

 
 

De Stad Brussel is op zoek naar een preventieadviseur psychosociale aspecten (M/V/X) voor 

de G.I.D.P.B.W. 
 

 
DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een diploma van universitaire studies of van het hoger onderwijs van 
universitair niveau waarvan het programma een groot deel psychologie en sociologie bevat 

(bv. master in de psychologie, in de sociologie, in de criminologie, …)  
 
Bovendien ben je geslaagd in een multidisciplinaire basisvorming en een specialisatiemodule 
in de psychosociale aspecten van het werk met vrucht beëindigd. De multidisciplinaire 
basisvorming is een vorming van minimum 120 uren, op een jaar gespreid.  De 
specialisatiemodule in de psychosociale aspecten van het werk bevat minimum 280 uren, 

gespreid over een of twee jaar en dient gevolgd te worden bij een universiteit of een 
hogeschool.  
Deze vorming is geen noodzakelijke voorwaarde maar de kandidaat/kandidate verbindt er 
zich toe deze gedurende zijn loopbaan te volgen. 
 
Een tweetaligheidsattest afgeleverd door Selor is een bijkomende troef. 
 

MISSIE 

In het kader van de wet op het welzijn op het werk sta je de werkgever bij, de leden van de 
hiërarchische lijn en de werknemers, voor de toepassing van maatregelen aangaande de 
psychosociale last (geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, stress, enz.). Je zal 

voornamelijk werken met het personeel van de scholen van de Stad Brussel. Je werkt in een 
individueel kantoor maar verricht ook terreinbezoeken. 
 
 

VOORNAAMSTE TAKEN 
• Je identificeert de psychosociale risico's eigen aan bepaalde werkposten/ 

organisatorische eenheden/werkplaatsen en stelt opbouwende maatregelen voor aan 
de werkgever 

• Je sensibiliseert personeelsleden, de vakbonden of de leden van de hiërarchische lijn aan 
de psychosociale risico’s op het werk 

• Je informeert en geeft raad aan de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en van 
de werknemers aangaande hun rechten en plichten en verplichtingen betreffende het 

welzijn op het werk 
• Je luistert actief, organiseert bemiddelingen of interventies 
• Je creëert en houdt individuele dossiers van aanvragers bij 
• Je behandelt aanvragen van psychosociale formele tussenkomsten en stelt 

preventiemaatregelen voor aan de werkgever 
• Je stelt rapporten op (risicoanalyses, werkplaatsbezoeken, individuele onderhouden, 

enz.), brieven (adviezen bij risicoanalyses, advies bij het neerleggen van een formele 
aanvraag tot psychosociale tussenkomst, enz.) 

• Je geeft advies en doet voorstellen betreffende het globaal plan en het jaarlijks 
actieplan 

• Je houdt de wetgeving bij, volgt vormingen 

• Je communiceert pertinente informatie aan de preventieadviseur-directeur en geeft 
rekenschap van de dossiers en eventuele problemen 



 

PROFIEL 

• Je beschikt over competenties of ervaring in gespreks- en bemiddelingstechnieken,  in 
technieken van conflictbeheersing en argumentatietechnieken 

• Competenties of ervaring in groepsanimatie is een pluspunt 
• Je hebt een goede kennis van de wetgeving omtrent welzijn op het werk en op de 

wetgeving omtrent het beroepsgeheim 
• Je hebt een luisterend oor 
• Je beschikt over pedagogische kwaliteiten 
• Je hebt een grondige kennis van het Frans (zowel geschreven als gesproken) 

• Je hebt een vlotte pen (verslagen, mededelingen) 
• Je kan overweg met de meest courante informaticatoepassingen (Word, Outlook, 

Excel, PowerPoint) 
 
AANBOD 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur, evenwel beperkt tot de duur van de 
subsidiëring van de Franse Gemeenschap 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 3663,56 (of 3225,73 indien je niet titularis bent van de 
vormingsattesten). Het salaris wordt eventueel verhoogd in functie van eerdere 
professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het 
taalexamen. 

• 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 
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 woensdag 14/02/2022 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 onderhoud 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. 



 
De Stad Brussel is op zoek naar een industrieel ingenieur of architect (M/V/X)  

voor het Departement Openbaar Patrimonium 
 

 

VEREIST DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een master bouwkunde (industrieel ingenieur of architect) 

 

MISSIE 

Je coördineert en volgt projecten op, net als dossiers en technische missies gelinkt aan de 
renovatie en het onderhoud van openbare gebouwen. Je handelt de technische, financiële 
en administratieve aspecten van de dossiers af, met respect voor de bestaande wetgeving 
en reglementeringen. Je hebt de supervisie over de technische beheerders en medewerkers. 
Occasioneel verricht je plaatsbezoeken. 

 

TAKEN 

• Je ontwerpt en leidt projecten met respect voor de deadlines en je verzekert de 
administratieve, technische en financiële opvolging. Je coördineert de verschillende 
interventies op de werf. Je staat ook in voor de communicatie naar de aanvragers toe. 

• Je organiseert en coördineert de activiteiten van een team dat bestaat uit 2 à 4 
personen, je maakt de werkplanning voor het team op. 

• Je analyseert de haalbaarheid van projecten op het vlak van menselijke, technische en 
financiële middelen en evalueert de impact en de risico’s (meerjarenplanning, 
budgettering, nauwkeurige schattingen) 

• Je verzekert de opvolging op de werf en je controleert de uitvoering van de werken tot 
de definitieve oplevering 

• Je werkt lastenboeken uit (technische beschrijving) en tekent plannen 
• Je stelt uiteenlopende documenten op, zoals werfverslagen, pv’s voor ingebrekestelling, 

verzekeringsdocumenten. 
 
PROFIEL 

• Je hebt ervaring op het vlak van projectbeheer 
• Je bent vertrouwd met vergadertechnieken 
• Je hebt kennis van de wetgeving rond overheidsopdrachten 
• Je gaat gestructureerd te werk en kan overweg met plannings- en opvolgingstools 
• Je werkt samen met interne en externe partners 
• Je drukt je vlot en duidelijk uit in het Nederlands en het Frans 

• Je kan vlot overweg met MS Office en AutoCad 
 

AANBOD 

 

• Voltijds vervanging contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2997,41 euro (eventueel verhoogd in functie van 

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

• 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 

Met zo’n 3800 personeelsleden 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 Patrimonium. De voornaamste 

missie van dit departement bestaat erin in te staan voor de constructie en het onderhoud 
van de gebouwen van het openbaar patrimonium en de monumenten van de Stad. 
 
Het departement is belast met het technisch beheer en het onderhoud van circa 300 
openbare gebouwen, monumenten, fonteinen en openbare kunstwerken. Het bestudeert 
en verwezenlijkt renovatieprojecten, de restauratie en de oprichting van gebouwen van het 

openbaar onroerend patrimonium. 



• 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 13/09/2019 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 Cel 

Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch 

uitgenodigd voor een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van 

een jury 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. 

 

Met zo’n 3800 personeelsleden 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 Patrimonium. De voornaamste 

missie van dit departement bestaat erin in te staan voor de constructie en het onderhoud van 

de gebouwen van het openbaar patrimonium en de monumenten van de Stad. 

 

Het departement is belast met het technisch beheer en het onderhoud van circa 300 openbare 

gebouwen, monumenten, fonteinen en openbare kunstwerken. Het bestudeert en verwezenlijkt 

renovatieprojecten, de restauratie en de oprichting van gebouwen van het openbaar onroerend 

patrimonium. 



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

beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels 

Gewest.  

Het Departement Stedenbouw heeft als algemene missie een visie van de 

ontwikkeling van het grondgebied van de Stad Brussel te bepalen en uit te dragen, 

die o. a. doelstellingen opneemt met betrekking tot een verstandig beheer van 

middelen, koolstofneutraliteit, klimaatbestendigheid en polycentrisme; het ontwikkelt 

eveneens uitvoeringsstrategieën van deze visie door middel van plannen en 

reglementen (waaronder mobiliteit en parkeren), van stedelijke 

vernieuwingsprogramma’s, herinrichting van openbare en groene ruimten, en 

milieuprojecten. 

De Dienst Klimaat staat in voor het vastleggen van de ambitie, objectieven en 

prioriteiten van de Stad op vlak van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling 

en voor de coördinatie van de acties hierrond. De dienst coördineert onder meer 

het klimaatplan, het gemeentelijk waterplan, de Agenda 21, de projectoproep 

“duurzame initiatieven” of de ontwikkeling van stadstuinbouw.  

De Stad Brussel is op zoek naar een Coördinator klimaatprojecten (M/V/X) 

 

 

 

MISSIE 

Je stuurt de uitvoering aan van projecten ter ondersteuning van de strategische 
ontwikkeling en de operationele betrokkenheid van de Stad Brussel bij 
klimaatveerkracht, milieu, duurzame ontwikkeling en het dierenwelzijn. Je staat in 
voor de kwaliteit van de inhoud en de operationele en administratieve coördinatie 
van de projecten waarmee je belast ben, met de bedoeling de doelstellingen en 
vastgestelde resultaten te bereiken. Je bent de contactpersoon voor die projecten. 
Je breidt je expertise uit op het gebied van specifieke onderwerpen, zodat je de 
administratie kan adviseren. 

Je werkt in een team van 12 mensen onder leiding van de adjunct-directeur 
verantwoordelijk voor de dienst. Je werkt intern samen met alle diensten van de 
administratie en extern met alle structuren die betrokken zijn bij het projectthema 

waarvoor je verantwoordelijk bent (Brussel-Leefmilieu, Brulocalis, enz.). Je werkt in 
een gedeeld kantoor maar af en toe zult u een bezoek brengen aan het op het 
terrein 

 

TAKEN 



• Je ontwerpt projecten door duidelijke actieplannen op te stellen en activiteiten uit te 
voeren om deze te verwezenlijken 

• Je deelt uw deskundigheid en verstrekt informatie op het gebied van 

klimaatbestendigheid, milieu en duurzame ontwikkeling binnen het gemeentebestuur en 
de dienst 

• Je analyseert de behoeften en de financiële situatie van de projecten, stelt de begroting 
op, beheert de subsidies en zorgt voor de administratieve opvolging met behulp van de 
instrumenten van de Stad en de verhuurder. Je werkt samen met de financiële dienst, de 
hiërarchie en de subsidiërende overheid. 

• Je organiseert en leidt vergaderingen in het kader van werkgroepen en projecttoezicht  
• Je brengt interne en externe projectactoren met elkaar in contact, analyseert en deelt 

mogelijke ontwikkelingen  
• Je stelt duidelijke doelstellingen voor projecten vast, zorgt voor de ontwikkeling van 

indicatoren en de uitvoering van monitoring en deelt je deskundigheid op dit gebied 
• Je ontwikkelt en deelt je kennis over de onderwerpen die in je projecten aan bod komen 

• Je geeft regelmatig feedback aan je leidinggevende over de vooruitgang van het 
project 

PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een master met een link naar de functie 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

of-getuigschrift-in-vlaanderen 

 

• Ervaring met of belangstelling voor stadslandbouw is een pluspunt.  
• Je hebt ervaring in projectmanagement 
• Je hebt ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van duurzame ontwikkeling 

• Je beheerst enkele presentatietechnieken en deinst er niet voor terug in het openbaar 
het woord te nemen 

• Je bent in staat een netwerk uit te bouwen en samen te werken met verschillende 
partners 

• Je bent in staat verslagen en nota’s op een duidelijke en volledige manier op te stellen 
• Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans 

 
AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur  

• Maandelijks brutosalaris: minimum 3375,52 euro (eventueel verhoogd in functie van 
eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor 
het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 
loonsimulator.  

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de 
vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een 

hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 
3% van het brutosalaris  

• Telewerk mogelijk en 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) ten laatste op 02/09/2022 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 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. 

 

 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 

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

De Stad Brussel is op zoek naar een technisch projectcoördinator Beurs (M/V/X) 

voor het Departement Openbaar Patrimonium 

 

 

MISSIE 

Je coördineert en volgt de technische projecten, dossiers en opdrachten in verband met de 
restauratie van het Beursgebouw op. Je bent het belangrijkste contact van de Stad met 

interne diensten en externe partners bij de technische uitvoering van het project. 

Je werkt in een landschapskantoor en verricht terreinbezoeken.. Je werkt onder toezicht van 

de directeur van het Beursgebouw. Je werkt samen met de verschillende diensten van de 
Stad en met externe partners die bij het project betrokken zijn 

TAKEN 

Je stelt het projectplan op, beheert de uitvoeringsplanning, definieert voortgangsindicatoren 

in het kader van het beheer en de follow-up van het onderhoud van het gebouw. 

 

Je stelt projecten, plannen en programma's op voor wijzigingen en onderhoud. Je 

organiseert menselijke en materiële middelen en coördineert operaties.  

 

Je analyseert de haalbaarheid van het uitvoeringsdossier: je analyseert het speciale 

lastenboeken van de  werken, je woont de voorbereidingsvergadering bij, je analyseert de 

materiële onderdelen, je controleert de beschikbare kredieten, je controleert de installatie 

ter plaatse en het geplande tijdschema 

 

Je vertegenwoordigt de stad, controleert de restauratie, neemt deel aan vergaderingen ter 

plaatse. Je controleert ook de uitvoering van de werkzaamheden (tot aan de definitieve 

oplevering). Je coördineert de interventies en let op de veiligheid. Je controleert de 

voortgangsrapporten en evalueert de behoeften. 

 

Je schrijft en werkt dienstverslagen bij. Je bent verantwoordelijk voor de correspondentie, het 

opstellen van PV’s, verzoeken, artikelen en andere documenten. 

 

Je deelt de nodige informatie mee aan de directeur van het Beursgebouw (status van de 

dossiers, projecten, ...) en stelt beheerschema's op. 

 

 

PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een technisch universitair diploma op het gebied van 
architectuur of industriële engineering of een ander masterdiploma op het gebied van 
planning, civiele techniek of bouwtechnologie. 
 
of 



Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van 

niveau A (technisch bestuurssecretaris) 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

of-getuigschrift-in-vlaanderen 

• Je hebt leidinggevende capaciteiten en kennis van bouw- en speciale technieken  
• Je hebt ervaring met het analyseren van eisen en het plannen van het beheer van 

beschikbare middelen binnen de beperkingen van een bepaald "budget, deadline en 
kwaliteit". 

• Je bent in staat een constructieve samenwerking met interne en externe partners tot 
stand te brengen.  

• Je hebt ervaring met projectbeheer en het gebruik van planning- en monitoringtools 
• Je hebt ervaring met het leiden en leiden van vergaderingen 
• Je hebt kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten. Je gebruikt planning- en 

monitoringinstrumenten om je doelstellingen te bereiken  

• Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans 

 

 

 
AANBOD 

• Een baan op universitair niveau 
• Een voltijds contract  

• Maandelijks brutosalaris: minimum 3244,59euro (eventueel verhoogd in functie van 

eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor 
het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 
loonsimulator.  

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

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

• Mogelijkheid om te telewerken en 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) ten laatste op 01/04/2022 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 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. 

 

 

 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 

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

Het Departement Grondregie van de Stadseigendommen en Economische Zaken beheert 

het onroerend goedpatrimonium van het privé domein van de Stad, dat bestaat uit ongeveer 

3800 woningen maar ook parkings en commerciële ruimten. Volgens de specificiteiten van de 

bestemming sluit hij erfpachten, concessies, handelshuurovereenkomsten en opstalrechten af. 

Parallel ontwikkelt hij permanent nieuwe opportuniteiten omtrent grondeigendom teneinde 

het patrimonium uit te breiden door het valoriseren van de eigen grondreserve, reconversie, 

aankoop of verkaveling. Daarnaast omvat het departement ook een Directie Economische 

Zaken die tot taak heeft de aantrekkelijkheid van de Brusselse handelswijken te verbeteren 

door de ontwikkeling van een gediversifieerde en kwaliteitsvolle lokale of 

bestemmingshandel te bevorderen. 

De Grondregie, werkzaam in een sector die verantwoordelijk is voor het grootste deel van de 

CO2-uitstoot, moet haar energiebeleid aanscherpen om de energietransitie naar een 

koolstofarme samenleving tegen 2050 te verzekeren. De Grondregie streeft er ook naar het 

totale verbruik van hulpbronnen in haar gebouwen te verminderen en bij nieuwe projecten 

rekening te houden met het hergebruik van materialen. 

 
 

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

 

 
 
MISSIE 
 
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en controleren van het energieregister van de 
Grondregie, in overeenstemming met de wettelijke vereisten van het Lokaal Actieplan voor 

Energiebeheer (PLAGE). Je bent de referentiepersoon voor de dossiers en projecten 
waarvoor je verantwoordelijk bent en je stelt verbeteringen voor de dienst voor. 
 
Je werkt in een team van 2 personen, onder toezicht van de Maintenance Manager. Je 
werkt samen met de afdelingen Renovatie, Routineonderhoud, Speciale technieken, 
Verhuurbedrijf, Financiën en Bouw van de Grondregie, en met externe partners (aannemers, 

arbiters). Je heeft regelmatig contact met huurders 
 
TAKEN 

 
• Je  zorgt ervoor dat de lijst van energieleveringspunten (elektriciteit en gas) 

regelmatig wordt bijgewerkt en voert het "PLAGE"-programma uit  

• Je werkt mee aan de opstelling van de bijzondere contractvoorwaarden voor 
de gunning van overheidsopdrachten   

• Je ontwikkelt en volgt de uitvoering van de energiemonitoring, stelt een 
energieregister op met het oog op de vaststelling van interventieprioriteiten en 
een ambitieus actieprogramma voor energiebesparing 

• Je bestudeert en evalueert de resultaten om ze aan de hiërarchie voor te 
leggen  

• Je analyseert de verschillende bestaande installaties in detail (in 
samenwerking met de eenheden Elektriciteit en HVAC) en je doet voorstellen 
voor het oplossen van problemen en voor optimalisatie  

• Na bestudering van de energiemonitoringsrapporten stel je vast waar zich 

problemen voordoen en stelt je innoverende lowtech-oplossingen voor, 



systemen voor hernieuwbare energie, methoden om het eigen verbruik te 
maximaliseren, enz.  

• Je vergelijkt de voorstellen van de Ingenieursbureaus en de Gespecialiseerde 
Technische Bureaus, zowel wat de technische oplossingen als wat de daaraan 

verbonden kosten betreft, om de energie-efficiëntie te optimaliseren. 
 
 
 

PROFIEL 
 

VEREIST DIPLOMA 
Je bent in het bezit van een Master in milieu of bouwkunde 
 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

getuigschrift-in-vlaanderen 

Of Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van 

technisch bestuurssecretaris 

 

• Ervaring met projectbeheer  
• Je kan gebruik van planning- en monitoringinstrumenten om je doelstellingen te 

bereiken 
• Je hebt ervaring in het animeren en leiden van vergaderingen 

• Je werkt gemakkelijk samen met interne en externe partners 
• Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans 

 
 

AANBOD 

• Een job op universitair niveau 
• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• - Een werkplek die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer (De Brouckère plein) 
• 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). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 
loonsimulator. 

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de 
vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een 
hospitalisatieverzekering 

• Mogelijkheid tot telewerk en 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) ten laatste op 14/12/2022. 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 Cel 

Werving. 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. 

 

 

 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
De grondregie van de Stad Brussel beheert en ontwikkelt het privépatrimonium van de Stad 
Brussel: de dienst staat in voor de verhuur, de administratieve en technische opvolging van de 
panden, voornamelijk woningen, parkings, kantoren en handelszaken maar ook erfpachten 
en concessies. De grondregie voert een actief beleid om nieuwe woningen te realiseren en 

handelt in functie van eventuele koop- en verkoopmogelijkheden (terreinen, gebouwen) met 
als doel het patrimonium uit te breiden en zo te beantwoorden aan de behoeften van de 
burgers. De dienst houdt rekening met de sociale en demografische evolutie en ziet erop toe 
om zijn investeringspolitiek af te stemmen op een degelijk financieel evenwicht, zowel op korte 
als op lange termijn.  

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

Bouw van het Grondbeheer 

 
MISSIE 

Binnen de Dienst Bouw & Ontwikkeling zal je actief deelnemen aan de ontwikkeling van de 
Stad door het uitwerken van ambitieuze projecten.  
Als bouwheer begeleid je het hele ontwikkelingsproces: van de eerste haalbaarheidsstudies 
tot de uitvoering van het bouwwerk. 

Je zal deel uitmaken van een team van een tiental personen onder de verantwoordelijkheid 
van de technische adjunct-directeurs. Je werkt nauw samen met de verschillende diensten 
van de Grondregie en externe opdrachtnemers (studiebureaus en vooral 
aannemersbedrijven). Je werkt in een landschapskantoor en verricht eveneens 
werfbezoeken ter plekke.  
 
VOORNAAMSTE TAKEN 

• Je voert haalbaarheidsstudies uit en onderzoekt de mogelijkheden, rekening 
houdend met het strategisch plan van de Grondregie 

• Je organiseert aanbestedingen voor studies en werkzaamheden en staat in voor de 
goede uitvoering ervan (administratieve en juridische opvolging) 

• Je verzekert de technische opvolging van de werven tot de tijdelijke oplevering en 
begeleidt de eerste huurders bij hun intrek 

• Je neemt actief deel aan het luik communicatie door pertinente informatie te delen 
met de technische adjunct-directeurs en met de technische directeur 

 
 

VEREIST DIPLOMA 

 
Je bent in het bezit van een master in de architectuur 

of 
Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van 
technisch administratief secretaris 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-
of-getuigschrift-in-vlaanderen 

 
Je hebt ervaring op het vlak van bouwtechnieken en hebt zin om je in te zetten in dit 
domein.  
 

PROFIEL 



 
• Je hebt een uitgesproken interesse voor architectuur en voor de stad en je hebt zelf 

een grote architecturale cultuur 
• Je bent een creatief iemand 

• Je hebt een grondige kennis van de stedenbouwkundige en milieuvoorschriften 
• Je hebt technische kennis van gebouwen, voornamelijk op het vlak van milieu-

uitdagingen 
• Je hebt ervaring op het vlak van project- en werfbeheer 
• Je kan vlot samenwerken met anderen 
• Je hebt een goede kennis van administratief recht en van de wetgeving rond 

overheidsopdrachten 
• Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als 

schriftelijk 
• Je kan overweg met MS Office en de programma’s 3p, Adobe (Photoshop, Indeign, 

Illustrator), Acad, Sketchup …  
 

 AANBOD 

• 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). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

loonsimulator.  

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

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

• Mogelijkheid om te telewerken en 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) ten laatste op 07/11/2021. 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 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. 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 

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

Het Departement Grondregie van de Stadseigendommen en Economische Zaken beheert 

het onroerend goedpatrimonium van het privé domein van de Stad, dat bestaat uit ongeveer 

3800 woningen maar ook parkings en commerciële ruimten. Volgens de specificiteiten van de 

bestemming sluit hij erfpachten, concessies, handelshuurovereenkomsten en opstalrechten af. 

Parallel ontwikkelt hij permanent nieuwe opportuniteiten omtrent grondeigendom teneinde 

het patrimonium uit te breiden door het valoriseren van de eigen grondreserve, reconversie, 

aankoop of verkaveling. Daarnaast omvat het departement ook een Directie Economische 

Zaken die tot taak heeft de aantrekkelijkheid van de Brusselse handelswijken te verbeteren 

door de ontwikkeling van een gediversifieerde en kwaliteitsvolle lokale of 

bestemmingshandel te bevorderen. 

De Grondregie, werkzaam in een sector die verantwoordelijk is voor het grootste deel van de 

CO2-uitstoot, moet haar energiebeleid aanscherpen om de energietransitie naar een 

koolstofarme samenleving tegen 2050 te verzekeren. De Grondregie streeft er ook naar het 

totale verbruik van hulpbronnen in haar gebouwen te verminderen en bij nieuwe projecten 

rekening te houden met het hergebruik van materialen. 

 

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

voor de Dienst Renovatie  van het Departement Grondregie van de Stadseigendommen en 

Economische Zaken 

 

 

 

 

MISSIE 

Je bent verantwoordelijk voor de technische projecten, dossiers en missies van het 

geprogrammeerd onderhoud van de gebouwen van de Grondregie. Je waakt over de 

goede coördinatie tussen de verschillende technische diensten en staat in voor de dagelijkse 

opvolging van de werkzaamheden en interventies. Door de voorkeur te geven aan 

preventief onderhoud probeer je herstelonderhoud te beperken.  

 

Je zal deel uitmaken van een team van zes personen, onder de leiding van een algemeen 

technisch coördinator. Je werkt nauw samen met andere stadsdiensten en met externe 

partners (aannemers). Je komt regelmatig in contact met de huurders. Je werkt in een open 

bureau en onderneemt regelmatig plaatsbezoeken.  

 

TAKEN 

 

 

• Je stelt dossiers samen en houdt ze up-to-date, gaande van de interventieaanvraag 

tot de oplevering en de facturatie 

• Je controleert de offertes, werkzaamheden/interventies die door de aannemers 

worden uitgevoerd op basis van het bijzondere lastenboek  

• Je maakt een bestek op vanaf de opstelling van het administratieve en technische 

gedeelte van de lastenboeken tot de gunning van de opdrachten en zorgt voor de 

bijbehorende follow-up. 

• Je neemt actief deel aan uiteenlopende vergaderingen in het kader van je taken 

(externe opdrachtnemers, huurders, interne coördinatie) 

• Je onthaalt en informeert de huurders, aannemers, externe partners en andere 

stadsdiensten 

• Je staat op proactieve wijze garant voor de interne communicatie  



• Je blijft up-to-date op het gebied van geprogrammeerd onderhoud van de 

algemene technieken (regelgeving voor overheidsopdrachten, nieuwe methoden, 

nieuwe technieken) 

 

 

PROFIEL 

 

VEREIST DIPLOMA 

 

Je bent in het bezit van een Master industrieel ingenieur bouwkunde of architect 

 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

getuigschrift-in-vlaanderen 

Of Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van 

technisch bestuurssecretaris 

 

• Je hebt ervaring in projectbeheer 

• Je hebt ervaring met het leiden van vergaderingen 

• Je gaat gestructureerd te werk en gebruikt plannings- en opvolgingstools 

• Je bent in staat vlot samen te werken met interne en externe partners 

• Je hebt kennis van de wetgeving en reglementering rond overheidsopdrachten 

• Je kan overweg met MS Office, Immowin en bob 

• Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als 

schriftelijk 

 

AANBOD 

• Een job op universitair niveau 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 3443,05 euro(eventueel verhoogd in functie van 

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

voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

loonsimulator. 

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

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

hospitalisatieverzekering 

• Mogelijkheid tot telewerk en 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) ten laatste op 16/12/2022. 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 Cel 

Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch 

uitgenodigd voor een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van 

een jury 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. 

 

 

 



Met zo’n 3900 personeelsleden 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 de Dienst Logistiek van het Departement Wegeniswerken.  

Deze dienst beheert het autopark en de verschillende magazijnen/dépots van de Stad maar 

ook de organisatie van het vervoer van het geheel van de stadsdiensten.  

 

De Stad Brussel is op zoek naar een technisch dossierbeheerder Logistiek(M/V/X) ( niveau 

bachelor) voor het Departement Wegeniswerken  

 

VEREIST DIPLOMA 

• Je bent in het bezit van een bachelor of graduaatsdiploma Management Logistiek of je 
voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit.  

 

MISSIE 

Als verantwoordelijke planning van het Magazijn beheer je de pool magazijniers. In deze 

hoedanigheid sta je in voor de planning en de supervisie van de activiteiten met betrekking 

tot het beheer van het magazijn.  

Je werkt nauw samen met de technisch teamcoördinatoren van het bureau van de ateliers 
en van de dienst transport van het autopark. Je staat in voor activiteiten rond beheer van 

het magazijn volgens de globale visie op het functioneren van het magazijn zoals 
vastgelegd door de directie en de politiek.  
 

TAKEN 

• Je beheert de stock door het niveau van de voorraden te bepalen en de nodige 
hoeveelheden te bestellen 

• Je waakt over de uitvoering van de leveringen, je maakt één keer per jaar een 

inventaris op van al het materiaal dat opgeslagen ligt in het magazijn 
• Je organiseert en verdeelt het werk en waakt over een correcte inzet van de 

middelen in functie van de aankopen, bestellingen en leveringen aan het magazijn. 
Je verdeelt de taken over de teamleden in functie van de prioriteiten 

• Je controleert de gegevens en/of technische kenmerken van wisselstukken. Je gaat 
na of de planning opgevolgd wordt 

• Je stelt behoeften vast en maakt bestelbonnen op, je zoekt info op het intranet of in 
Pumas. Je respecteert de toegelaten aankoopprocedures en de instructies van het 
klimaatplan 

• Je verzekert de opvolging van de bestelbonnen, neemt maatregelen om te 
verzekeren dat de leveringen zo snel mogelijk kunnen plaatsvinden, contacteert 
privéfirma’s. Je respecteert de bedragen voor de procedures en verdeelt de 

bestellingen in functie van het budget 
• Je stelt een procedure op voor de reservering van stukken en bestellingen via het 

beheerprogramma 
• Je maakt verslag op voor je leidinggevenden (tuchtdossiers, verslagen van 

interventies … ). Je waakt erover dat de magazijniers de interne administratieve 

documenten correct invullen 
• Je voert integratie-, plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken. Je herinnert 

de personeelsleden aan de werkinstructies en coacht hen indien nodig. Je staat ter 
beschikking van het personeel als die vraag bestaat 

• Je geeft belangrijke info door aan de technische adjunct-directeur, net als elk 
probleem met de teams of rond de planning of de evolutie op het terrein van de 

verschillende activiteiten 
 



PROFIEL 

• Je kan vlot overweg met de meest courante informaticatoepassingen 
• Je hebt een goede kennis van de geldende reglementen en wetgeving 
• Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Frans 
• Je hebt een analytisch denkvermogen en bent een organisatorisch talent 
• Je gaat op een integere en gestructureerde wijze te werk 

• Een rijbewijs B is vereist 
 
Je werk bestaat uit een administratief gedeelte enerzijds en een aanwezigheid op het terrein 
anderzijds. Je uurrooster loopt van 7u30 tot 15u30. Je wordt geacht in het weekend te 
werken tijdens de inventaris. 
Je bent verantwoordelijk voor een deel van het magazijn (12 personen) en werkt onder de 

supervisie van de technische adjunct-directeur. Je hebt regelmatig contact met de 
medewerkers van het departement, met privéfirma’s en met de collega’s van de 
Aankoopcentrale.  
 
AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 2440.06 euro (eventueel verhoogd in functie van 

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

het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

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 
• 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 26/09/2022 via http://jobs.brussel.be. 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 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. 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels gewest.  

Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport draagt aan de hand van talrijke en 
veelzijdige activiteiten bij tot de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke ontplooiing 
van de burgers.  
 
Binnen het departement staat de Jeugddienst in voor de omkadering van kinderen en jongeren 
tijdens buitenschoolse periodes en organiseert hij in verschillende Brusselse wijken activiteiten en 

animatie voor hen. De dienst verzorgt de organisatie, ontwikkeling en supervisie van 
buitenschoolse activiteiten, ontspanning en animatie die de Stad aanbiedt aan kinderen tussen 
6 en 12 jaar in de onthaalplaatsen, ontmoetings- en expressieruimten her en der in Brussel om 
hen de mogelijkheid te geven zich volledig te ontplooien. 
 
De cultuur- en sportcentra van de Zone Noord beschikken over een polyvalente 

nabijheidsstructuur en verwelkomen zowel sportactiviteiten (futsal, basketbal, turnen, dans, 
taekwondo … ) als culturele activiteiten (theater, filmprojecties … ) vooral bestemd voor 
Brusselaars en bewoners van de Noordwijk en het stadscentrum.  

 
De Stad Brussel is op zoek naar een technisch teamcoördinator (M/V/X) voor de cultuur- en 

sportcentra van de Zone Noord  
 

 
 

MISSIE 

Je bent de contactpersoon tussen het adjunct-diensthoofd, de coördinatoren van de cultuur- 
en sportcentra (Noordpool, Utopie en Hageltoren) en de arbeidersploegen van de Jeugddienst.  
 

Je staat in voor de planning, organisatie, verdeling en supervisie van het werk dat uitgevoerd 
wordt door de teams op het terrein (kwaliteitscontrole, opvolgen van de planning en de 
deadlines …) en ook voor de supervisie over het correcte onderhoud van de infrastructuur, de 
coördinatie van de taken van de arbeiders op de verschillende sites. Je volgt ook activiteiten en 
evenementen op die in de centra georganiseerd worden.  

 

TAKEN 

 

• Je hebt de leiding over drie teams van 5 à 7 polyvalente hulparbeiders onder de 
supervisie van het adjunct-diensthoofd en de coördinatoren van de drie cultuur- en 
sportcentra 

• Je wijst de nodige menselijke en logistieke middelen toe naargelang van de behoeften 
van de infrastructuur en tijdens activiteiten en evenementen. Je bepaalt de prioriteiten 
van de teams van polyvalente hulparbeiders in de centra en stelt het 
coördinatieschema op voor de verschillende teams en hun taken. Je controleert hun 
werk op de verschillende sites 

• Je controleert de naleving van richtlijnen, normen, veiligheidsvoorschriften, termijnen en 

kwaliteit. Je verifieert de staat van de infrastructuur, de uitrusting en de voorraden en 
controleert het onderhoud ervan 



• Je organiseert de logistieke steun voor de teams (aanvragen voor voertuigen, materiaal 
en onderhoudsproducten …) zodat ze de nodige middelen hebben om hun taken uit te 
voeren 

• Je stelt uiteenlopende documenten op (controlefiche, onderhoudsfiche, verslagen voor 
de leidinggevenden, tuchtverslagen, planning, mailberichten …). Je maakt ook 
interventie- en bestelbonnen op en volgt de opvolging van de aanvragen op 

• Je waakt over de beschikbaarheid van de voertuigen en het nodige materiaal, het 
onderhoud ervan en hun conformiteit (periodieke controle van het materiaal, 
technische controle …) 

• Je werkt mee aan integratie-, plannings-, functionerings-, ziekteverzuim- en 
evaluatiegesprekken. Je coacht de polyvalente hulparbeiders (oplossen van technische 
moeilijkheden en personeelsbeheer) 

• Je stelt nieuwe collega’s voor aan het team en zorgt dat ze het nodige materiaal 
hebben, legt de organisatie en het gebruikte materiaal uit en overloopt de 
veiligheidsmaatregelen. Je peilt naar de vormingsbehoeften en waakt over hun 

integratie binnen het team 
• Je geeft nuttige informatie door aan het adjunct-diensthoofd en aan de coördinatoren 

van de centra zodat ze op de hoogte zijn van eventuele problemen die de kop 
opsteken (met de teams, technisch, met de infrastructuur …) en van de evolutie van de 
verschillende evenementen 
 

VEREIST DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs  

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 
gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-
getuigschrift-in-vlaanderen 

PROFIEL 

 

• Je bent bereid om ‘s avonds en in het weekend te werken volgens een wisselend 

uurrooster (tussen 8u en 23u van maandag tot zaterdag en tussen 9u en 19u op zondag). 
De uurroosters worden opgemaakt voor vier weken, de werkuren worden verdeeld over 
vijf dagen per week en volgen een planning. 

• Je houdt zowel van administratief werk als van aanwezigheid op het terrein 
• Je hebt ervaring met het beheren van een arbeidersteam 
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B 

• Je bent stressbestendig en werkt oplossingsgericht 
• Je bent in staat vlot samen te werken met verschillende partners 
• Je kan overweg met MS Office 

 

 

AANBOD 

 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2.382,65 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere 

professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het 
taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.  

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

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



• Mogelijkheid om te telewerken en 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) ten laatste op 27/11/2022. 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 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. 

 



Met 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 deel uitmaken van de Dienst Groene Ruimten van het Departement Wegeniswerken.  

De Stad Brussel is op zoek naar een technisch ploegcoördinator (M/V/X) 

voor de Dienst Groene Ruimten (niveau secundair onderwijs) 

VEREIST DIPLOMA 

• Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs in tuinbouw 

 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-

buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen 

 

MISSIE 

Je vormt de schakel tussen de directie groene ruimten en de ploegbazen tuinbouw. Je bent 

verantwoordelijk voor de technische dossiers rond tuinbouw, uiteraard met respect voor de 

geldende wetgeving en reglementering. 

 

TAKEN 

• Je controleert de vlotte organisatie en uitvoering van het werk op het terrein, stelt 

eventuele schade en risico’s vast (gevaarlijke bomen …). Je voert controles uit wanneer 

nutsbedrijven grote sleuven openleggen en evalueert grote snoeiwerkzaamheden 

• Je organiseert en superviseert de tuinbouwwerkzaamheden en het gebruik van 

vrachtwagens en grote tuinbouwmachines. Je beantwoordt de aanvragen van de 

ploegbazen (voertuigen, materiaal …). Je organiseert kleine snoeiwerkzaamheden 

• Je bezoekt scholen en crèches die aanvragen rond tuinbouw hebben. Je analyseert de 

werkzaamheden die moeten uitgevoerd worden en stuurt het nodige aantal 

medewerkers ter plaatse voor de uitvoering zelf 

• In overleg met de ploegbazen en het diensthoofd van de sector bestel je planten. Je 

zorgt ervoor dat elk team de nodige middelen heeft om het werk uit te voeren 

• Je keurt de verlofaanvragen van de ploegbazen en de vrachtwagenbestuurders goed 

in functie van het beschikbare aantal personen 

• Je maakt verslagen op voor de hiërarchie (onder meer van interventies). Je waakt 

erover dat de ploegbazen de interne administratieve documenten correct invullen 

• Je voert integratie-, plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken. Je voert 

ziekteverzuimgesprekken en coacht indien nodig de teamleden 

• Je bezorgt nuttige informatie rond de evolutie van de werven, de ploegen of mogelijke 

problemen aan de technische diensthoofden 

 

PROFIEL 

• Je bent gemotiveerd 

• Tuinbouwkennis vorm een extra troef 

• Je kan overweg met de meest courante informaticatoepassingen 

• Je hebt een goede kennis van de geldende reglementen en wetgeving 

• Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk 

• Je hebt reeds een team geleid 

• Je gaat gestructureerd te werk 

• Je werkt resultaatgericht 

• Je past je snel aan de situatie aan en bent leergierig 

• Indien je in het bezit bent van een rijbewijs B, vormt dat een extra troef 

 

Je zal een team leiden van zo’n 5 à 10 ploegbazen tuinbouw, onder de 

verantwoordelijkheid van het technisch diensthoofd tuinbouw.  

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


Je arbeidstijd zal enerzijds bestaan uit een belangrijk administratief gedeelte op kantoor en 

een belangrijke aanwezigheid op het terrein anderzijds.  

Je werkt van maandag tot vrijdag (behalve tijdens uitzonderlijke evenementen) tijdens de 

kantooruren (7u30 tot 15u30).  

 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 2245.31 euro (eventueel verhoogd in functie van 

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

het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

loonsimulator.  

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

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

hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope 

van  3% van het brutosalaris 

• 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) ten laatste op 30/09/2022 via http://jobs.brussel.be. 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 

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

uitgenodigd voor een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van 

een jury 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. 

 

https://loonsimulator.brussel.be/


 

Met zo'n 3900 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnetwerk kan de Stad Brussel beschouwd 

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

Je zal deel uitmaken van de Dienst Openbare Reinheid van het Departement Wegeniswerken. Een 

van de belangrijkste missies van deze dienst bestaat in het onderhoud van de openbare ruimte, de 

ophaling van het huisvuil en het opruimen van sluikstorten. De dienst organiseert bovendien ook 

campagnes voor de ophaling van grof huisvuil, , plaatst containers voor recyclage van afval, 

onderhoudt hondentoiletten, gaat de strijd aan tegen de graffiti en verbaliseert overtredingen op 

het vlak van openbare reinheid . 

 

De Stad Brussel is op zoek naar een technisch ploegcoordinator Graffiti (M/V/X)  

voor het Departement Wegeniswerken (niveau bachelor) 

 

VEREIST DIPLOMA 

• Je bent in het bezit van een bachelor of graduaatsdiploma in een technische richting 

 

MISSIE 

Je ondersteunt de directie Openbare reinheid. Je werkt mee aan het beheer van het stadsmeubilair 

en het verwijderen van graffiti en staat in voor de opvolging van de overheidsopdrachten die 

hiermee gepaard gaan. Je coördineert de dienst die belast is met het verwijderen van de graffiti op 

openbare gebouwen en beheer het stadsmeubilair. 

TAKEN 

• Je organiseert de planning van de ploeg verwijderen graffiti, toewijzen van taken ingevolge 

de aanvragen die werden doorgestuurd door particulieren of andere diensten van de stad in 

functie van de specialiteit van elk personeelslid 

• Je volgt op aanvragen/studies verbonden aan dossiers stadsmeubilair (vuilnisbakken, 

glasbollen, openbare toiletten, urinoirs, hondentoiletten, asbakken...), alsook de aanvragen 

mbt het verwijderen van graffiti. Je analyseert vd situatie op het terrein 

• Je stelt op correspondentie, mails, antwoorden gericht aan bewoners, partners, of van de 

directie; Je maakt  bestelbonnen, uitvoeringsplannen in SIG op. E maakt het jaarlijks verslag 

(stadsmeubilair of verwijderen graffiti) op. 

• Je coördineert met de aanbesteder (respecteren vd termijnen) Je controleert uitvoering enu 

uitgevoerde werken (plaatsing, verwijdering, periodiek onderhoud, correctie/onderhoud 

stadsmeubilair) cfr. lastenboek. Je levert de geleverde prestaties op 

• Je actualiseert de inventaris stadsmeubilair aan de hand van de applicatie SIG. Je 

voorbereidt en volgt de 

aanvragen op voor toelatingen via de toepassing Osiris 

• Je controleert de hernomen hoeveelheden in de vorderingsstaten en de facturen van de 

overheidsopdrachten 

• Je geeft raad en staat bij de directie voor wat betreft toekomstige projecten. Logistieke 

ondersteuning bieden in het bureau en aan de verschillende onderhoudsploegen 

• Je communiceert belangrijke informatie aan de hiërarchisch oversten voor wat betreft de 

vorderingsstaat van de dossiers, de gerealiseerde objectieven, de problemen die zich 

eventueel voordeden... 



 

PROFIEL 

• Je bent gemotiveerd en hebt interesse voor openbare reinheid 

• Je hebt ervaring op het terrein 

• Je bent vertrouwd met het gebruik van de meest courante informaticatoepassingen  

• Je bent op de hoogte van de reglementering en de geldende wetgeving 

• Je drukt je duidelijk uit zowel in het Nederlands als het Frans 

• Je hebt een analytisch denkvermogen, handelt met integriteit en je gaat gestructureerd te 

werk  

• Je bent een teamleader  

• Een rijbewijs (type B) is vereist 

 

Je werkt onder het rechtstreeks toezicht van het technisch diensthoofd en heb de leiding over een 

ploeg bestaande uit +/- 6 personen. Je hebt regelmatig contact met alle diensten van het 

departement Wegeniswerken alsook met de andere departementen van de Stad . Je hebt eveneens 

contact met de lokale openbare overheden en de aanbesteders van overheidsopdrachten alsook 

met de inwoners van de Stad Brussel. 

 

Je werkt in een open landschap bureau samen met een 10-tal personen volgens een klassiek 

uurrooster. Je begeeft vaak buiten op de werf. Occasioneel kan er jij gevraagd worden om 's avonds 

of in het weekend te werken. 

 

 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 2440.06 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: https://simulateurdesalaire.bruxelles.be/ 

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

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

hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van  3% van 

het brutosalaris 

• 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) 

ten laatste op 01/10/2022 via http://jobs.brussel.be. 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 Cel 

Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor 

een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een jury 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. 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Je werkt voor het Duurzaam wijkcontract De Marollen, het 17de wijkcontract in de Stad Brussel. 
 
https://www.brussel.be/marollen  
 

De Stad Brussel is op zoek naar een coördinator (H/F/X) voor het project Greenpoint van het 
Duurzaam wijkcontract De Marollen 

 

 
MISSIE 

 

Het Greenpoint-project is een lokaal gewijd aan de recuperatie van voorwerpen van de 
bewoners van de Marollenwijk.  
Je zult verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de werking van het lokaal en voor het 
toezicht op het operationele team (vrijwilligers, mensen uit de sociale en professionele 
reintegratiesector). Je werkt nauw samen met de team van het Duurzaam wijkcontract De 
Marollen, dat ook bij het project betrokken zal zijn en ondersteuning zal bieden. 

 
De doelstellingen van deze lokaal zijn als volgt: 

• Een nieuwe dienst aanbieden aan de inwoners van het wijk Marollen die ver van de 
regionale afvalinzamelingscentra wonen en over weinig auto's beschikken 

• De aanwezigheid van sluikstorten op straat terugdringen door de nadruk te leggen op 
hergebruik en recycling van voorwerpen aan het einde van hun levensduur 

• De afvaldienst van de Stad Brussel ontlasten 
• Bevordering van de opleiding en de sociaal-professionele integratie van 

laaggeschoolden 
• Bewustmaking en opleiding inzake hergebruik en de daarmee verband houdende 

milieuvraagstukken 
• Een ontmoetingsplaats voor de bewoners van de wijk creëren 

TAKEN 

 
Om deze doelstellingen te bereiken zal de team van het lokaal, onder toezicht van de 

coördinator, verantwoordelijk zijn voor het volgende:  

- De logistiek van het ophalen van de voorwerpen bij de bewoners. Dit gebeurt bij 

voorkeur met zachte mobiliteit (karren, fietskarren) en met de steun van de Dienst 
Reinheid in geval van omvangrijker vervoer (pick-up, vrachtwagen) 

- Het sorteren en opslaan van de ingezamelde voorwerpen moet gebeuren volgens 
het soort ontwerp (meubilair, kleding, enz), maar ook volgens de toestand van het 
voorwerp (bruikbaar of niet bruikbaar) 

- Het beheren en optimaliseren van de opslagruimte. Het afvoeren van overtollige 

artikelen naar partners in de circulaire economie 
- Het beheren en optimaliseren van de ruilruimte. Dit betekent dat de voorwerpen 

moeten worden opgesteld, geëtiketteerd, de ruildagen moeten worden 
georganiseerd, enz. 



- Het opzetten van evenementen en/of thematische workshops voor verschillende 
doelgroepen om sociale cohesie tussen de bewoners van de wijk te creëren en van 
het recyclingcentrum een ontmoetings- en bewustmakingsplaats te maken 

- De invoering van een kwantitatief en kwalitatief controle-instrument voor de 
middelen die de lokalen binnenkomen en verlaten 

 
PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een Bachelor 
 
Of 
 
Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau B 
(secretaris) 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-
of-getuigschrift-in-vlaanderen 
 

• Die kennissen zijn een pluspunt:  
o Kennis van Brussel en de actoren van de circulaire economie 
o Kennis van de werking van een recycling-, grondstoffen- of recuperatiecentrum 
o Kennis van bepaalde ingezamelde materialen (textiel, alledaagse voorwerpen, 

meubilair) en hun hergebruiksmogelijkheden (na reiniging en/of kleine reparaties) 
• Je hebt een bijzondere belangstelling voor openbare netheid, afvalbeheer en circulaire 

economie, alsook voor de burgerparticipatie 

• Je bent sociaal en hebt gemakkelijk contact met een verscheindenheid aa 
belanghebbenden 

• Je toont empathie en stimuleert de betrokkenheid van de actoren van de Marollen bij 
jouw project 

• Je beschikt over intermenselijke vaardigheden met bettrekking tot begeleiding en 

opleiding van werknemers: beschikbaarheid, luistervaardigheid, geduld, pedagogische 
vaardigheden  

• Je bent proactief, creatief, nieuwsgierig, onafhankelijk en vindingrijk 
• Je leeft instructies na, met name op het gebied van veiligheid 
• Het vermogen om een klein team van sociale en professionele integratiewerkers en 

vrijwilligers te leiden en aan te sturen 

 
• Je werkt van dinsdag to zaterdag in de wijk Marollen 
• Je werkt op sommige avonds en feestdagen (inhaalrust) 

 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur (gelinkt aan subsidies) 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2440,06 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 



• 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) 

 

SELECTIEPROCEDURE 

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een 
kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 28/03/2022.  Met onvolledige kandidaturen 
wordt geen rekening gehouden. 

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

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

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 

 

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

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

 

 

 



 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un coordinateur de projets techniques pour le 

service Logistique des Travaux de Voirie (H/F/X) 
 

DIPLOME REQUIS 

Vous êtes en possession d’un master technique 

 
MISSION 

Vous coordonnez et suivez des projets techniques relatifs au renouvellement du parc 
automobiles et du matériel d’équipement. Vous êtes chargé des dossiers d’acquisition liés à 
l’achat d’équipements roulants/non-roulant pour l’entièreté des département de la Ville de 
Bruxelles. Vous réalisez votre mission en tenant compte des objectifs fixés par la Low Emission 

Zone, la vision politique environnementale et celle de la hiérarchie.  
 
Vous collaborez avec des acteurs internes à la Ville de Bruxelles et externes (firmes privées, 
fournisseurs, réparateurs, inspection automobiles,.). Vous travaillez en bureau ouvert mais êtes 
souvent amené à vous déplacer régulièrement à l’extérieur.  

 

TACHES 

• Vous coordonnez  
•  

PROFIL 

 

• Vous êtes capable de mettre en place une collaboration constructive avec des 

partenaires internes et externes.  

• Vous avez de l’expérience dans la gestion de projets techniques  

• Vous saviez lire et dessiner des plans 

• Vous avez une connaissance de la législation sur les marchés publics 

• Vous possédez des connaissances techniques en aménagement de voiries   

• Vous maîtrisez la suite Office et AutoCad 

• Vous vous exprimez et rédigez aisément en français et néerlandais 

 

OFFRE  

• Un emploi de niveau universitaire 

• Un contrat à plein temps de durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 3180,82euros (qui peut être supérieur compte tenu de 

la valorisation des expériences professionnelles antérieures, de la situation familiale 

ainsi que de la réussite de l’examen linguistique) - Vous pouvez obtenir une 

estimation de votre salaire via notre outil de calcul de salaire en ligne. 

• Avantages extra-légaux : chèques repas, gratuité de l’abonnement STIB et une 

intervention dans les autres frais de transport (transports en commun, vélo), possibilité 

d’une assurance hospitalisation 

• Possibilité de télétravail et des formations régulières 

• La prise en charge du ticket modérateur par la Ville pour les soins médicaux, pour 

vous et votre famille au CHU Brugmann, au CHU Saint-Pierre, à l'Institut Jules 

Bordet et à l'HUDERF (Hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola). 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Employant plus de 3900 personnes et gérant un vaste réseau scolaire, la Ville de Bruxelles 
est l'un des plus importants employeurs de la Région de Bruxelles-Capitale.  
 

Le service Travaux Publics, chargé des travaux d’entretien de la voirie, des tranchées et du 

mobilier urbain, de la coordination des missions techniques relatifs à l’aménagement et la 
reconstruction de la voirie et à la gestion de la signalisation. 
 



Envoyez-nous votre candidature pour le 25/12/2021 au plus tard (curriculum vitae + lettre de 

motivation + copie du diplôme requis). Les candidatures incomplètes (n’incluant pas tous les 

documents requis) ne seront pas prises en considération. 

Une première sélection sera réalisée sur base du cv et de la lettre de motivation. Les candidats 

correspondant au profil seront conviés par téléphone à des tests de sélection informatisés et à 

un entretien de sélection. Celui-ci se déroulera devant un comité de sélection et portera sur la 

motivation, les compétences comportementales et les compétences techniques. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Centre Administratif 

Département RH - Service Recrutement 

bd Anspach 6 (13e étage) 

1000 Bruxelles 

02/279.24.20 

La Ville de Bruxelles sélectionne les candidats sur base de leurs compétences et ne fait pas de 

distinction d'âge, de sexe, d'origine ethnique, de croyance, de handicap ou de nationalité.  

Nous encourageons les personnes en situation de handicap à postuler. Nous tiendrons compte 

des éventuelles adaptations nécessaires tant en ce qui concerne la procédure de recrutement 

que de l’intégration au sein de l’administration.  

 

 



 
De Stad Brussel is op zoek naar een HVAC-elektricien (M/V/X) voor de Dienst Speciale 

Technieken. 
 

DIPLOMA 

 
Je bent in het bezit van een diploma lager secundair onderwijs optie: verwarming; ventilatie, 

elektriciteit of elektronica.  

 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

getuigschrift-in-vlaanderen 

 
MISSIE 

 

Je onderhoudt, hertstelt, verwijst en depanneert verwarmingsketels/verwarmingsapparatuur 
in de openbare gebouwen van de Stad Brussel, dit om het comfort van de gebruikers te 
verzekeren.  
 
 
TAKEN 

 

- Je vervangt defect materiaal (brander, ionisatiesonde, thermokoppel, gasblok, 
servomotor driewegkranen, thermostaat, circulatiepomp en kelderpomp) 

- Je onderhoudt de verwarmingsketels en stookplaatsen  
- Je herstelt en depanneert de verwarmingsketels en verwarmingsapparatuur 
- Je voert de afstelling van stookketels uit en periodieke EPB controles 
- Je voorziet het nodige gereedschap en zorgt voor de hantering ervan voor de goede 

uitvoering van de werf 
- Je voldoet aan de ARAB (Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming) 
- Je laadt, lost en schikt het materiaal 
- Je geeft duidelijke en eerlijke feedback aan de teamleader over de situatie op de 

werf  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnetwerk, kan de Stad Brussel 
beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
 

Je zal tewerkgesteld worden bij het Departement Openbaar Patrimonium. De voornaamste 
missie van dit departement bestaat erin in te staan voor de constructie en het onderhoud 
van de gebouwen van het openbaar patrimonium en de monumenten van de Stad. 
 
Het is verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud van ongeveer 300 
openbare gebouwen, alsook monumenten, fonteinen en openbare kunstwerken. Het 

bestudeert en voert renovatie-, restauratie- of bouwprojecten uit voor openbare 
patrimonium gebouwen. 
 



PROFIEL 
 

Ervaring met onderhoud en reparatie van HVAC-installaties (verwarming - ventilatie – 
airconditioning) is gewenst. 

 
- Je hebt een Btecch bekwaamheidsattest (vroeger gekend als Cedicol )behaald als 'EPB-
verwarmingsketeltechnicus L en G1  
- Je hebt een rijbewijs B 
- Je hebt kennis van of ervaring met HVAC-installaties, materialen en elektriciteit 

- Je bent resultaatgericht 
- Je werkt goed zowel in een team als alleen  
- Je structureert uw werk en maakt gebruik van planning- en monitoringinstrumenten 
- Je drukt zich uit en schrijft duidelijk en vloeiend in het Frans en/of het Nederlands 

- Je handelt met integriteit en professionalisme 
 
 
AANBOD 

 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2.310.57 euro (eventueel verhoogd in functie van 

eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie ) 
• 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 
• Mogelijkheid aan telewerk  
• 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) 

 

SELECTIEPROCEDURE 

 

Stuur ons uw kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) 
via http://jobs.brussel.be/ ten laatste op 18/11/2022. Met onvolledige kandidaturen wordt 
geen rekening gehouden. 

 
Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten 
die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor een selectietesten en 
een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt 
naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.  
 

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 
 
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. 
 

 
 
 



 
 



 
De Stad Brussel is op zoek naar een elektricien (M/V/X) voor de Dienst Elektriciteitsinterventies. 

 

 

DIPLOMA 

 
Je bent in het bezit van een diploma lager secundair onderwijs optie: elektriciteit. 

 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

getuigschrift-in-vlaanderen 

 

 
MISSIE 

 

Je onderhoudt, hertstelt, en depanneert de elektrische installaties en uitrustingen in de 
openbare gebouwen voor het comfort van de gebruikers. 
 
 
 
TAKEN 

 

- Je plaatst elektrische installaties, zowel vaste als mobiele (geluidsapparatuur bij 
festiviteiten). Je verwijdert en past de elektrische installaties aan.  

- Je onderhoudt elektrische installaties (ballasten, TL, starters, schakelaars, 
stopcontacten). Je installeert en onderhoudt behuizingen en geluidssignalen van de 
brandalarmen. 

- Je voert standaardherstellingen en -reparaties uit (zekeringen, 

differentieelschakelaars, stopcontacten, schakelaars) 
- Je stelt de klokken in de scholen 
- Je bereidt nodige materiaal (regelkasten, kabels, verdeelstekkers) inschatten, 

voorzien (bestellen) en voor. 
- Je neemt de ARAB in acht (passende werkkledij en beschermingsmiddelen). 
- Je vult, leegt, verplaatst en berg op het materiaal. 

- Je geeft duidelijke en eerlijke feedback aan jouw teamleider over de situatie op de 
werf. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnetwerk, kan de Stad Brussel 
beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
 

Je zal tewerkgesteld worden bij het Departement Openbaar Patrimonium. De voornaamste 
missie van dit departement bestaat erin in te staan voor de constructie en het onderhoud 
van de gebouwen van het openbaar patrimonium en de monumenten van de Stad. 
 
Het is verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud van ongeveer 300 
openbare gebouwen, alsook monumenten, fonteinen en openbare kunstwerken. Het 

bestudeert en voert renovatie-, restauratie- of bouwprojecten uit voor openbare 
patrimonium gebouwen. 
 



 
 
 
PROFIEL 

 

Ervaring met onderhoud en reparatie van elektrische-installaties is gewenst. 
 
- Je hebt een rijbewijs B 
- Je bent resultaatgericht 
- Je werkt goed zowel in een team als alleen  

- Je structureert uw werk en maakt gebruik van planning- en monitoringinstrumenten 
- Je drukt je uit en schrijft duidelijk en vloeiend in het Frans en/of het Nederlands 

- Je handelt met integriteit en professionalisme 
 

 
AANBOD 

 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2.220,90 euro eventueel verhoogd in functie van 

eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor 
het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 
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 
• 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) 

 

SELECTIEPROCEDURE 

 

Stuur ons uw kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) 
via http://jobs.brussel.be/ ten laatste op 01/08/2022. Met onvolledige kandidaturen wordt 
geen rekening gehouden. 
 
Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten 

die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor een selectietesten en 
een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt 
naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.  
 
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 
 
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. 
 

 
 
 



 
 



 
De Stad Brussel is op zoek naar een Loodgieter (M/V/X) voor de dienst Loodgieterij. 

 

DIPLOMA 

 
Je bent in het bezit van een diploma lager secundair onderwijs optie: Loodgieter  

 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

getuigschrift-in-vlaanderen 

 
MISSIE 

 

Je onderhoudt, hertstelt en installeert sanitaire voorzieningen in de openbare gebouwen van 
de Stad Brussel, dit om het comfort van de gebruikers te verzekeren.  
 
TAKEN 

 
- Je plaats sanitaire installaties (wastafel, gootsteen, leidingen, watertoevoer). Je 

demonteert et vervangt defecte installaties. 
- Je controleert  en onderhoudt de werking van de installaties (kleppen, sanitaire 

toestellen) 
- Je voert herstellingen en reparaties (verstoppingen, lekken) 
- Je Onderdelen van verschillende metalen lassen met verschillende technieken. 
- Je voorziet het nodige gereedschap en zorgt voor de hantering ervan voor de goede 

uitvoering van de werf 
- Je maakt het materiaal, de ruimtes, het werkoppervlak en de werkplaats schoon. 
- Je voldoet aan de ARAB (Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming) 
- Je laadt, lost en schikt het materiaal 
- Je geeft duidelijke en eerlijke feedback aan de teamleader over de situatie op de 

werf  
 
 
PROFIEL 
 

Ervaring met sanitaire installaties is gewenst. 
 
- Je hebt een rijbewijs B 
- Je kan een plan lezen  
- Je hebt kennis op het gebied van sanitaire installaties 

- Je bent resultaatgericht 
- Je werkt goed zowel in een team als alleen  
- Je structureert uw werk en maakt gebruik van planning- en monitoringinstrumenten 
- Je drukt zich uit en schrijft duidelijk en vloeiend in het Frans en/of het Nederlands 

- Je handelt met integriteit en professionalisme 
 

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnetwerk, kan de Stad Brussel 
beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
 

Je zal tewerkgesteld worden bij het Departement Openbaar Patrimonium. De voornaamste 
missie van dit departement bestaat erin in te staan voor de constructie en het onderhoud 
van de gebouwen van het openbaar patrimonium en de monumenten van de Stad. 
 
Het is verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud van ongeveer 300 
openbare gebouwen, alsook monumenten, fonteinen en openbare kunstwerken. Het 

bestudeert en voert renovatie-, restauratie- of bouwprojecten uit voor openbare 
patrimonium gebouwen. 
 



 
AANBOD 

 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 2.310,57 euro(eventueel verhoogd in functie van 
eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie ) 

• 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) 

 

SELECTIEPROCEDURE 

 

Stuur ons uw kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) 
via http://jobs.brussel.be/ ten laatste op 10/11/2022. Met onvolledige kandidaturen wordt 
geen rekening gehouden. 
 
Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten 
die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor een selectietesten en 

een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt 
naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.  
 
 
Inlichtingen 

 

• bij het Departement HR - Dienst Werving: 
Administratief Centrum 
Rue des Halles 4  
1000 Brussel 
02 279 24 20 

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

 
 
 
 
 



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

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

 

De Cel Groene Ruimten van het Departement Wegeniswerken staat in voor het uitvoeren 

(zowel studies als realisatie) van het onderhoud van de groene ruimten, begraafplaatsen en 

speelpleinen. De technisch-administratieve omkadering van deze dienst bevindt zich in een 

gebouw aan de Ruimingskaai, waar ook de diensten van de Cel Speelpleinen en de 

ploegen “Werken” gevestigd zijn.  

 

 

De Stad Brussel is op zoek naar tuiniers (M/V/X)  

Voor de Dienst Groene Ruimten 

 

 
 

VEREIST DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een getuigschrift hoger secundair onderwijs of gelijkaardig met 

specialiteit tuinbouw of van een getuigschrift lager secundair onderwijs of gelijkaardig, samen 

met een vormingsattest in de vereist specialiteit.  

 

MISSIE 

Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en de aanleg van groene ruimtes (bossen, 

parken, squares, begraafplaatsen, rustplaatsen en speelzones), onder leiding van een 

ploegbaas. 

 

TAKEN 

• Je bent verantwoordelijk voor inzaaien, aanplanten, onderhoud van bomen en struiken 

net als voor de bebloeming van de openbare ruimtes van de Stad Brussel 

• Je knipt en snoeit bomen en planten, maait het gras af, wiedt onkruid, verzamelt 

plantenafval en zorgt ervoor dat het gecomposteerd wordt 

• Je spit de bodem om, bemest die om de structuur ervan te verbeteren, je wiedt en 

onderhoudt het struikgewas 

• Je plaatst afsluitingen en verricht kleine herstellingen aan boordstenen 

• Je strooit zout en ruimt sneeuw op de toegangswegen naar de parken 

• Je beveiligt werven, samen met de ploegleider, zonder daarbij de veiligheid uit het oog te 

verliezen 

• Je reinigt en bergt je materiaal op, je onderhoudt je gereedschap en de installaties 

 

PROFIEL 

• Je houdt ervan om in alle weersomstandigheden buiten te werken 

• Je wil het levenskader van de Brusselaars verbeteren en voelt je betrokken bij de 

bescherming van de natuur 

• Je hebt een grondige praktische en theoretische kennis van tuinbouw (aanplant- en 

kweektechnieken, bodemtypes, planten- en bomenverzorging, benaming van de planten 

… ) 

• Je weet hoe de verschillende machines en gereedschap van een tuinier te gebruiken: 

grasmaaier, maaier, blazer, snoeischaar, haagschaar, hakselaar … 

• Je beheerst de preventie- en risicotechnieken 

• Je gaat gestructureerd en georganiseerd te werk 



• Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Frans 

• Weekendwerk schrikt je niet af 

 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 2047,86 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 

• Mogelijkheid aan telewerk 

• 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) 

• Werkplaats: Werkhuizenkaai 97 te 1000 Brussel 

 

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 19/09/2021. 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 Cel 

Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch 

uitgenodigd voor een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van 

een jury 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. 

 



Met 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 de Dienst Studies-Vergunningen van het Departement 

Wegeniswerken.  

 

De voornaamste missie van deze dienst bestaat erin de plannen uit te werken voor 

renovatieprojecten van de Brusselse straten.  

 

 

De Stad Brussel is op zoek naar een technisch Tekenaar  (M/V/X) voor het Departement 

Wegeniswerken (niveau bachelor) 

 

 

 
 

VEREIST DIPLOMA 

 

• Je bent in het bezit van een technisch bachelor in verband met de functie 

 

MISSIE 

 

Je ben belast met de opmaak van plannen mbt de herinrichting vh openbaar domein in 

overeenstemming met instructies die mij werden gegeven door de hiërarchie. Je verzamelt belangrijke 

informatie op het terrein met de bedoeling oplossingen te vinden voor de problemen die zich stellen 

en een plan op te stellen in overeenstemming met de wetgeving en de geldende procedures. Je 

assisteert de coördinatoren technische projecten. 

 

TAKEN 

 

• Je realiseert  aanlegplannen in een informaticaprogramma (DAO) en op basis van de instructies 

die worden gegeven door jij hierarchisch verantwoordelijken 

• Je voert uit opmetingen op het terrein, verzamelt informatie om een voorstel te doen voor 

varianten op projecten of om nieuwe project te realiseren. Vermoedelijke of gedetailleerde 

meetstaten opstellen voor opmaak lastenboeken 

• Je stelt op de verschillende plannen tijdens de projecten (mobiliteit: ex circulatieplan en in 

openbare ruimte: plan voor aanvraag stedenbouwkundige vergunning Stad) 

• Je assisteert de projectcoördinator om te brainstormen over de projecten (openbare ruimte- 

voorstellen, oplossingen, varianties) en bijstaan bij het opmaken van dossiers 

stedenbouwkundige vergunning 

• Je informeert over de geldende reglementeringen en uitvoeringsnormen voor wat betreft de 

aanleg en herinrichting v openbaar domein 

• Je digitaliseert  de plannen voor de dossiers stedenbouwkundige vergunning in openbare 

ruimte 

• Je meld belangrijke informatie aan de hierarchisch verantwoordelijke met de bedoeling een 

overzicht te geven van de vorderingsstaat vd dossiers en de objectieven en de problemen die 

zich voordeden,... 

 

PROFIEL 

 

• Je bent gemotiveerd en vertoont interesse in de aanleg van de openbare ruimte 

• Je kan plannen lezen en interpreteren (doorsnede, langsprofiel, dwarsprofiel, zicht op plan) 



• Je kan vlot overweg met courante informaticatoepassingen en hebt goede kennis van 2D-

tekensoftware (AutoCad en/of Microstation) 

• Professionele ervaring op het vlak van technisch tekenen vormt een troef 

• Je bent vertrouwd met de bestaande wetgeving (GSV, verkeersreglement) 

• Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Frans 

• Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt oplossingsgericht 

• Je bent in staat gelijktijdig aan verschillende projecten te werken. Je kent de prioriteiten en 

gaat autonoom te werk 

• Een rijbewijs B vormt een troef 
 
AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 2290.30 euro (eventueel verhoogd in functie van 

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

het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

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 

• 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 06/06/2022 via http://jobs.brussel.be. 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 Cel 

Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch 

uitgenodigd voor een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van 

een jury 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. 

 



 

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnetwerk kan de Stad Brussel 

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

 

Je zal deel uitmaken van de dienst Mobiliteit en Openbare Ruimten van het Departement 

Stedenbouw.  

 

De Stad Brussel is op zoek naar een tekenaar (M/V/X) niveau bachelor 

voor het Departement Stedenbouw (Mobiliteit en Openbare Ruimten) 

 

 
 

VEREIST DIPLOMA 

• Je bent in het bezit van een bachelor / graduaatsdiploma met een optie CAD 

(architectuurtekenen, architectuur, binnenhuisarchitectuur … ) 

 

MISSIE 

Je tekent plannen voor de studies en werven rond de herinrichting van de openbare ruimte 

op het grondgebied van de Stad Brussel 

 

TAKEN 

• Je werkt plannen uit volgens de instructies van de projectcoördinatoren 

• Je verzamelt de nodige info om het dossier te onderzoeken 

• Je voert opmetingen uit op het terrein 

• Je past de plannen aan tijdens de projecten (mobiliteit: bv. circulatieplan; openbare 

ruimte: plannen voor een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning) 

• Je print, scant en kopieert plannen voor de uitvoering van dossiers van 

stedenbouwkundige vergunningen voor de openbare ruimte 

• Je bezorgt relevante informatie over de uitwerking van je projecten aan je 

leidinggevenden 

 

PROFIEL 

• Professionele ervaring in CAD is gewenst 

• Ervaring op het vlak van herinrichting van de openbare ruimte vormt een pluspunt 

• Je kan overweg met de meest courante informaticatoepassingen (Word, Excel, Access, 

Autocad) 

• Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Frans 

• Je gaat gestructureerd en oplossingsgericht te werk 

• Je hebt een analytisch denkvermogen 

 

 

AANBOD 

• Voltijds contract van bepaalde duur 



• Maandelijks brutosalaris: minimum 2538,53 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 

• 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) 

• Teleworking is mogelijk 

 

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 25/09/2022 via http://jobs.brussel.be . 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 onderhoud 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. 

 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden 

als een van de beste werkgevers van het Brussels Gewest. 

 

U zal tewerkgesteld worden bij het Departement Openbaar Patrimonium dat heeft als algemene 

missie in te staan voor de oprichting en het onderhoud van de gebouwen van het openbaar 

patrimonium en de monumenten van de Stad. 

 

 

De Stad Brussel is op zoek naar een Tekenaar Speciale Technieken  (M/V/X) 

voor het Departement Openbaar Patrimonium  

 

 

 
 

VEREIST DIPLOMA 

• Bachelor in verband met de functie of certificaat van hoger secundair onderwijs met daarin een 

opleiding bouw 

 

 

MISSIE 

Je stelt technische tekeningen op naar aanleiding van de inventarisatie ter plaatse van de elektrische, 

sanitaire en verwarmingsinstallaties voor de renovatie van openbare gebouwen 

op het grondgebied van de stad Brussel. 

 

TAKEN 

• Je verzamelt bijgewerkte technische gegevens. Je controleert de gegevens op het plan en op 

het terrein. 

• Je maakt inventaris op van bestaande voorzieningen. 

• Je stelt plannen op voor elektrische, sanitaire en verwarmingsinstallaties voor de renovatie 

van openbare gebouwen. 

• Je past bestaande plannen aan. 

• Je drukt plannen af 

• Je volgt de evolutie van de tekentechnieken en de bijbehorende software op de voet. 

• Je bezorgt de nodige informatie aan de hiërarchie over de realisatie van de verschillende 

projecten. 

 

 

 

 

PROFIEL 

• Je bent gemotiveerd  

• Je hebt een analytisch denkvermogen 

• Je gaat gestructureerd en resultaatgericht te werk 

• Je kan overweg met software Office, Autocad- en Adobe  

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans 

• Professionele ervaring in technisch tekenen vormt een troef 

 



Je  werkt in een team van 3 personen, in een gedeeld bureau, onder leiding van het technisch 

adjunct-diensthoofd. Je werkt nauw samen met de technische projectmedewerkers. 

 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 2440.06 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, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van  3% van 

het brutosalaris 

• 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) ten 

laatste op 24/03/2022. 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 Cel 

Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor 

een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury 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. 

 

 



Adjunct-directeur bij het Departement Burgerzaken – Directie Burgerrelaties (M/V/X) 

Het Departement Burgerzaken (voorheen Demografie) heeft als algemene opdracht om de administratieve 

diensten voor de burgers te verzekeren: het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand en van de 

bevolkingsregisters, de aflevering van alle wettelijke documenten uitgaande van deze registers en het geheel van 

alle producten en diensten van de Stad voor het publiek. Het departement coördineert de organisatie van de 

verkiezingen. Het beheert de kinderopvang via een netwerk van 34 opvangplaatsen en een netwerk van 

samenwerkende onthaalouders verspreid over het grondgebied van de Stad. 

Met ongeveer 3900 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnetwerk is de Stad Brussel een van de grootste 
werkgevers in het Brussels Gewest. Zij wil een intelligente stad worden ten dienste van iedereen en 
burgergericht. 

Om haar doelstellingen te bereiken, voert de Stad een belangrijk transformatieprogramma uit: een organisatie 
gericht op gebruikers (intern en extern), innovatief en gedigitaliseerd. Enkele van de belangrijkste projecten van 
deze transformatie zijn de implementatie van nieuwe werkwijzen, de dematerialisatie en digitalisering van 
administratieve processen en de oprichting van een entiteit die zich toelegt op relaties met burgers. 
De Directie Burgerrelaties is een nieuwe entiteit die door de Stad is opgericht om haar burgers en gebruikers 

beter van dienst te kunnen zijn. Zij zal de omni kanaal-relatiestrategie (burger) moeten ontwikkelen en 

implementeren, producten en diensten en servicekanalen beheren. In zijn rol van direct contact met burgers is de 

Directie Burgerrelaties de toegangspoort en het gezicht van de Stad voor gebruikers. 

 

Functie 

Missie: 

• De strategische doelstellingen voor de coördinatie van de burgerrelaties en de producten en diensten, 
vastgesteld door de directie, concreet uitwerken 

• De coördinatie en opvolging verzorgen van de activiteiten van de organisatorische eenheden (+/- 10 
personen) onder de verantwoordelijkheid van het "Beheer burgerrelaties" om de kwaliteit te waarborgen 

• De teams leiden en ernaar streven de werking van de dienst te optimaliseren 

• Coördinatie van de acties in verband met het beheer van de betrekkingen met de burger (tevredenheid, 
gebruikerservaring, overeenkomst inzake het dienstverleningsniveau, enz.) Als schakel fungeren tussen 
de departementen en de Directie Burgerrelaties om de gebruikerservaring te verbeteren. Zorgen voor de 
doorgifte/coördinatie tussen de behoeften en verwachtingen van de departementen en die van de 
gebruikers (feedback van het terrein (Front Office), gebruikers, ...) 

• Toezien op het bijwerken en aanvullen van de producten- en dienstencatalogus 

• Toezien op de coördinatie van projecten in verband met dienstverlening aan de burger, met inbegrip van 
de uitvoering van processen in een CiRM-CMT 

• Instaan voor de naleving van de wetgeving/regelgeving van de dienst, de kwaliteit van het werk en de 
tevredenheid van het publiek 

Taken: 

• Uitwerken, opvolgen, controleren van het operationeel plan van de dienst in lijn met de strategische 
doelstellingen. Zorgen voor continue monitoring om prestaties te verbeteren. De samenwerking met de 
departementen organiseren voor de ontwikkeling of verbetering van producten/diensten 

• Coördineren en superviseren van de O. E.’ s en de activiteiten van de dienst (Beheer burgers en 
Producten/diensten). Afspraken maken over de werking van thematische personeelsleden, hun beheer 
("matrix monitoring") en de terbeschikkingstelling van middelen voor de Front Office, in 
overeenstemming met de departementen 

• Projecten vastleggen, opvolgen en evalueren in samenwerking met de projectleiders 

• Informatie, raadgevingen en advies geven inzake beheer van de burgerrelaties. Coachen en motiveren 
van de medewerkers 

• Nagaan of doestellingen worden verwezenlijkt en toezien op de naleving van richtlijnen. Toezien op de 
naleving van de service level agreements (SLA's). Ervoor zorgen dat de vastgestelde kernprestatie-
indicatoren worden gehaald 

• Notities, verslagen, brieven, notulen, verzoeken, Workflow-rapporten, discussienota's, ... opstellen 



• Gesprekken voeren met betrekking tot planning, functioneren, evaluatie, ziekteverzuim, selectie, enz. 

• Acties voeren in verband met de ontwikkeling van de dienst (reorganisatie, werking, rationalisering, enz.) 
Meewerken aan het personeelsbeheer van de dienst 

• De Stad Brussel vertegenwoordigen bij externe instanties (federale, gewestelijke en gemeentelijke 
besturen). Ontwikkelen en onderhouden van een netwerk van professionele relaties om de belangen van 
de Stad te beschermen en haar imago te bevorderen 

• De nodige informatie meedelen aan de Directie/Directeur-generaal (voortgang van de dossiers, 
projecten ...), rapporten opstellen 

Profiel 

1. Houder zijn van een diploma van master, een diploma van de tweede cyclus universitair onderwijs of 
daarmee gelijkgesteld hoger onderwijs 
of 
de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen 

2. Relevante ervaring hebben van tenminste 5 jaar in een leidinggevende functie van universitair niveau 

3. Ervaring hebben met strategische projecten, in verband met klantgerichtheid en klantenervaring 

Aanbod 

 Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden; contractuele 
betrekking in de tussentijd 

 Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster) 

 Plaats van tewerkstelling: Brussel 

 Maandelijks brutoloon: 4.656,57 € (minimum)/7.508,61 € (maximum) (weddeschaal A6) 
Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan 
bekomen worden bij de O.E. Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op 
het nummer 02 279 24 40. 

 Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, smartphone, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en 
gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC  Brugmann, het 
UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin 
Fabiola) 

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR via 
https://jobs.brussel.be/nl/vacature/70375/adjunct-directeur-burgerrelaties-m-v-x-/ , samengesteld uit: 

• een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd; 

• een c.v.; 

• een fotokopie van het vereiste diploma. 

Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden. 

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is 08/05/2022. 

Taal 

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het 
gebruik der talen in bestuurszaken (Art. 21, §§ 2 en 5) zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over 
de schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal. 
Het taalexamen wordt georganiseerd door Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid). De inschrijving 
gebeurt online op de website www.selor.be 

 



Directeur bij het Departement Burgerzaken – Directie Burgerrelaties (M/V/X) 

Het Departement Burgerzaken (voorheen Demografie) heeft als algemene opdracht om de administratieve 

diensten voor de burgers te verzekeren: het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand en van de 

bevolkingsregisters, de aflevering van alle wettelijke documenten uitgaande van deze registers en het geheel van 

alle producten en diensten van de Stad voor het publiek. Het departement coördineert de organisatie van de 

verkiezingen. Het beheert de kinderopvang via een netwerk van 34 opvangplaatsen en een netwerk van 

samenwerkende onthaalouders verspreid over het grondgebied van de Stad. 

 

Met ongeveer 3900 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnetwerk is de Stad Brussel een van de grootste 
werkgevers in het Brussels Gewest. Zij wil een intelligente stad worden ten dienste van iedereen en 
burgergericht. 

Om haar doelstellingen te bereiken, voert de Stad een belangrijk transformatieprogramma uit: een organisatie 
gericht op gebruikers (intern en extern), innovatief en gedigitaliseerd. Enkele van de belangrijkste projecten van 
deze transformatie zijn de implementatie van nieuwe werkwijzen, de dematerialisatie en digitalisering van 
administratieve processen en de oprichting van een entiteit die zich toelegt op relaties met burgers. 

Het is in deze context dat de Stad de expertise vereist van een directeur Burgerrelaties die verantwoordelijk zal 
zijn voor het beheren van de relaties die de Stad onderhoudt met zijn gebruikers. 

De Directie Burgerrelaties is een nieuwe entiteit die door de Stad is opgericht om haar burgers en gebruikers 
beter van dienst te kunnen zijn. Zij zal de omni-kanaal-relatiestrategie (burger) moeten ontwikkelen en 
implementeren, producten en diensten en servicekanalen beheren. In zijn rol van direct contact met burgers is de 
Directie Burgerrelaties de toegangspoort en het gezicht van de Stad voor gebruikers. 
De directeur zal zorgen voor de implementatie van de verschillende kanalen (fysieke balies, onthaal, digitaal 

contactcentrum, burgerportaal, e-loket en “ self-service ') van de Stad op een geïntegreerde manier, voor een 

geharmoniseerde gebruikerservaring. Bovendien zal de directeur zorgen voor de implementatie van nieuwe 

processen en producten die zijn aangepast aan de behoeften van verschillende gebruikers. 

 

Functie 

Missie: 

• De strategische doelstellingen van de Directie realiseren, die de richtsnoeren bepaalt en uitvoert (op het 
vlak van burgerrelaties, producten, diensten, gebruikerservaring), in lijn met de algemene strategie van 
de organisatie. Samen met de adjunct-directeurs en de diensthoofden deze omzetten in een 
operationeel plan 

• Coördineren en superviseren van de organisatorische eenheden (Beheer burgerrelaties en Exploitatie 
dienstkanalen)  (+/- 80 personen) met oog voor de samenhang op een beheersniveau en op vlak van 
management 

• De administratie vertegenwoordigen en instaan voor de naleving van de wetgeving, kwaliteit van werk en 
de tevredenheid van het publiek 

Taken: 

• De doelstellingen van het strategisch plan omzetten in concrete acties, in samenwerking met de adjunct-
directeurs en de diensthoofden 

• Opzetten van evaluatiemechanismen van beheerstrategie van burgerrelaties, inclusief opvolgen van KPI' 
s. Monitoring van verbintenis in verhouding tot het  dienstverleningsniveau t.a.v. gebruikers (termijn, 
kwaliteit, antwoordterm). Alle producten/diensten van de Stad integreren (tools, kanaal, 
dienstverleningsniveaus) 

• Coördineren en superviseren van de O. E.‘ s en daarbij toezien op de naleving van de wetgeving, de 
kwaliteit van werk en de continuïteit van de diensten. De prioriteiten van elke O. E. bepalen, de nodige 
informatie meedelen aan de adjunct-directeurs en aan de diensthoofden. Zorgen voor hun coaching 

• Het functioneren van de eenheid evalueren en verbeteringsacties opzetten 

• Projecten in verband met de Frontoffice en het beheer van de burgerrelaties opzetten, op gang brengen 
en superviseren 

• Gesprekken voeren met betrekking tot planning, functioneren, evaluatie, tucht, ziekteverzuim, selectie, 
enz. 



• Meewerken aan de opstelling van de begroting, van voorbereiding tot goedkeuring, en toezien op de 
goede uitvoering ervan 

• Toezien op de realisatie van de opdrachten en de uitvoering van de taken opgelegd door het 
departementshoofd, met name de gebruikersgerichte doelstellingen van de Stad 

• Opstellen van de procedures (werk, tucht ...), projecten (reglement, instructies ...), brieven, verslagen 
(college, gemeenteraad) enz. 

• De departementen raadplegen ter informatie van de dienst over het beheer van de burgerrelaties en de 
strategie en normen voor de burgerrelaties in de organisatie bekendmaken 

• De Stad Brussel vertegenwoordigen bij de externe instanties (federale, gewestelijke en gemeentelijke 
besturen).Ontwikkelen en onderhouden van een netwerk van professionele relaties om de belangen van 
de Stad te beschermen en haar imago te bevorderen 

• De nodige informatie meedelen aan het departementshoofd, aan het College (voortgang van projecten 
en gevoelige dossiers). Rapporten opstellen 

Profiel 

1. Houder zijn van een diploma van master, een diploma van de tweede cyclus universitair onderwijs of 
daarmee gelijkgesteld hoger onderwijs 
of 
de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen 

2. Relevante ervaring hebben van tenminste 5 jaar in een leidinggevende functie van universitair niveau 

3. Ervaring hebben met strategische projecten, in verband met klantgerichtheid en klantenervaring 

4. Ervaring hebben in het leiden van grote multidisciplinaire ploegen en in veranderingsmanagement 

5. Basiskennis/Basiservaring inzake budgetbeheer en/of overheidsopdrachten is een pluspunt 

Aanbod 

 Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden; contractuele 
betrekking in de tussentijd 

 Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster) 

 Plaats van tewerkstelling: Brussel 

 Maandelijks brutoloon: 4.859,03 € (minimum)/8.149,85 € (maximum) (weddeschaal A7) 
Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan 
bekomen worden bij de O.E. Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op 
het nummer 02 279 24 40. 

 Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, smartphone, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en 
gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC  Brugmann, het 
UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin 
Fabiola) 

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR via 
https://jobs.brussel.be/nl/vacature/70373/directeur-burgerrelaties-m-v-x-/ , samengesteld uit: 

• een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd; 

• een c.v.; 

• een fotokopie van het vereiste diploma. 

Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden. 

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is 08/05/2022. 

Taal 

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het 
gebruik der talen in bestuurszaken (Art. 21, §§ 2 en 5) zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over 



de schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal. 
Het taalexamen wordt georganiseerd door Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid). De inschrijving 
gebeurt online op de website www.selor.be 

 



Directeur Human Resources bij het Departement Human Resources (M/V/X) 

Het Departement HR staat in voor het personeelsbeheer en staat de departementen bij in het actieve 

management van hun medewerkers. Het verzekert de opvolging van de dossiers van de contractuele en 

statutaire personeelsleden (3900 VTE, in +/- 150 functies) van bij hun aanwerving tot hun pensionering. Het 

departement houdt zich ook bezig met de berekening van de lonen en het geheel van wettelijke verplichtingen die 

de Stad als werkgever moet nakomen. Daarentegen heeft de GIDPBW (Gemeenschappelijke Interne Dienst voor 

Preventie en Bescherming op het Werk) als missie het welzijn van het personeel van de Stad en de satellieten 

ervan te bevorderen. 

 

Functie 

Missie: 

 Het geheel van activiteiten van het departement Human Resources leiden en coördineren teneinde de 
strategische en operationele doelstellingen te realiseren in overeenstemming met de politieke 
doelstellingen 

 Loyaal participeren aan de beleidsvoorbereiding en erover waken dat er een coherentie is met de 
genomen beslissingen voor het geheel van de stedelijke administratie 

 Het departement vertegenwoordigen en zo goed als mogelijk het respecteren van de wetgeving, de 
procedures, de kwaliteit van het werk en de tevredenheid van het publiek, garanderen 

Taken: 

 Opmaken en formuleren van doelstellingen, strategische en operationele acties aan de politieke 
verantwoordelijken door voorstellen en oplossingen te formuleren teneinde het nemen van goede 
beslissingen te bevorderen : evalueren van de risico's 

 Vertalen van de strategie in een operationele meerjarenplanning en opmaken van de jaarlijkse 
operationele doelstellingen in samenwerking met de verantwoordelijken van de organisatorische 
eenheden; identificeren van de nodige middelen voor de realisatie ervan 

 Structureren, communiceren en opvolgen van de strategische en operationele doelstellingen 

 De werking diagnosticeren en ontwikkelingsacties voeren voor het departement; de prioriteiten 
vaststellen en een actieplan opstellen; deelnemen met de directieraad aan ontwikkelingsacties voor de 
administratie 

 Organiseren, coördineren en controleren van de uitvoering van de terugkerende opdrachten en 
activiteiten van de diensten op kwantitatief en kwalitatief vlak; het organogram (125 medewerkers) en de 
delegaties bepalen; boordtabellen en hun opvolging realiseren 

 Opmaak en coördinatie van de voorbereiding van de begroting (231 miljoen € voor de salarissen en 5 
miljoen € werkingskosten) op jaar- en meerjarenbasis; waken over de goede uitvoering van het 
toegekende budget en zijn uitvoering rapporteren 

 Zich verzekeren van de totstandkoming van de systemen van interne controle in voor de verschillende 
diensten; deelnemen aan de implementatie van de aanbevelingen van de interne audit 

 Ontwikkelen en in stand houden van een netwerk van professionele relaties teneinde de belangen van 
de Stad te vrijwaren en het imago van de Stad te bevorderen 

 Rapporteren aan de Stadssecretaris en aan de bevoegde schepen van elk element dat nodig en/of 
nuttig is om te weten 

 Opmaak van regelmatige rapporten over de activiteiten en projecten van het departement 

Profiel 

1. Houder zijn van een diploma van master, een diploma van de tweede cyclus universitair onderwijs of 
daarmee gelijkgesteld hoger onderwijs 
of 
de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen 

2. Relevante ervaring hebben van tenminste 5 jaar in een leidinggevende functie van universitair niveau 



3. Ervaring hebben in een gelijkaardige functie op het gebied van het aansturen van personeel, kennis over 
en ervaring met het ontwikkelen van HRM projecten en een management gericht op het realiseren van 
doelstellingen 

Aanbod 

 Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden; contractuele 
betrekking in de tussentijd 

 Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster) 

 Plaats van tewerkstelling: Brussel 

 Maandelijks brutoloon : 6.704 € (minimum)/ 10.292 € (maximum) (weddeschaal A9) inclusief 
directietoelage en tweetaligheidstoelage. Een berekening van het loon, rekening houdend met de 
familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de O.E. Loopbaan van het 
Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02 279 24 40. 

 Bijkomende voordelen: dienstwagen of mobiliteitsbudget, smartphone, maaltijdcheques, vrijstelling van 
het remgeld bij het UVC  Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF 
(Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola 

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR via 
https://jobs.brussel.be/nl/vacature/74756/directeur-human-resources-m-v-x-/ , samengesteld uit: 

• een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd; 

• een c.v.; 

• een fotokopie van het vereiste diploma. 

Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden. 

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is 15/09/2022. 

Taal 

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het 
gebruik der talen in bestuurszaken, zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over de schriftelijke en 
mondelinge kennis van de Franse taal, dit vóór de vaste benoeming. In afwachting is de juridische band 
contractueel. 
De kandidaten dienen zich op www.selor.be online in te schrijven. 

 



Directeur bij het Departement Grondregie van de Stadseigendommen en Economische Zaken – Directie 
Economische Zaken (M/V/X) 

Het Departement Grondregie van de Stadseigendommen en Economische Zaken beheert het onroerend 
goedpatrimonium van het privé domein van de Stad, dat bestaat uit ongeveer 3800 woningen. 

Volgens de specificiteiten van de bestemming sluit hij erfpachten, concessies, handelshuurovereenkomsten en 
opstalrechten af. Parallel ontwikkelt hij permanent nieuwe opportuniteiten omtrent grondeigendom teneinde het 
patrimonium uit te breiden door het valoriseren van de eigen grondreserve, reconversie, aankoop of verkaveling. 

Daarnaast omvat het departement ook een Directie Economische Zaken die tot taak heeft de 
aantrekkelijkheid van de Brusselse handelswijken te verbeteren door de ontwikkeling van een 
gediversifieerde en kwaliteitsvolle lokale of bestemmingshandel te bevorderen. 

In dit verband:  

 verwelkomt, informeert en ondersteunt het departement ondernemers, handelaars, 
rondtrekkende handelaars, verenigingen van handelaars, enz.  

 beheert hij de betrekkingen met de plaatselijke werkgelegenheidsactoren 

 reguleert hij handelsvestigingen zoals hotels en restaurants, organiseert ambulante handel 
(markten, beurzen, ....) en commerciële evenementen 

 zorgt hij voor de uitvoering van projecten voor economische ondersteuning in overeenstemming 

met het door de stad gevoerde beleid, met name het Plan voor commerciële ontwikkeling. 

 

Functie 

Missie: 

 De strategische doelstellingen van de Directie Economische Zaken realiseren en deze samen met de 
diensthoofden in een operationeel plan omzetten, afgestemd op de objectieven van de politieke overheid 
en de noden van de dienst 

 De verschillende organisatorische eenheden Markten, Commerciële Animatie en Handel (40 
medewerkers) coördineren en waken over de coherentie van de beslissingen genomen voor het geheel 
van de Stad 

 De Directie Economie vertegenwoordigen en het naleven van de wetgeving , de kwaliteit van het werk 
en de tevredenheid van het publiek garanderen 

Taken: 

 Het project van de meerderheid concreet maken in een strategisch plan m.b.t. de markten, de 
commerciële animatie en de horeca, in samenspraak met de verantwoordelijken van de O. E. ‘s. Het 
plan updaten in functie van de noden en van de context i.v.m. de handel of leurhandel 

 De objectieven bepalen per O. E. door de projecten te plannen met de teams, door de noodzakelijke 
hulpmiddelen toe te kennen, de kwaliteit van het geleverde werk te controleren en de bekomen 
resultaten te evalueren (maandelijkse boordtabellen en regelmatige kwalitatieve balansen) 

 De werking van de O. E. ‘s diagnosticeren om de gewoonten aan te passen teneinde de werking van de 
dienst te optimaliseren. De uitwisselingen stimuleren. De procedures formaliseren en optimaliseren 

 Activiteiten organiseren, medewerkers coachen, de uitvoering van de objectieven en procedures 
superviseren, de kwaliteit van het werk controleren, de managementteams animeren. Ingrijpen om de 
voorkomen hindernissen bij de teams op te lossen. Waken over de formalisering en de voortdurende 
optimalisering van de procedures 

 Een paar strategische projecten sturen i. v. m. gezamenlijke ontwikkeling of verbetering van de dienst 
(transversale of stipte ondersteuning aan de O. E. ‘s): noden uitklaren, taken en middelen plannen, de 
teams coördineren rond een project, het respect van de kwaliteit, van de kosten en van de deadlines 
verzekeren, resultaten evalueren 

 Aan het departementshoofd jaarlijkse investeringen voorstellen alsook de uitgaven en de ontvangsten 
voor human resources, informatica, vormingen... Deelnemen aan arbitrageprocedures en validatie van 
de begrotingen. De uitvoering van de begrotingen opvolgen 

 Gesprekken voeren i.v.m. planning, werking, evaluatie en selectie 



 Nota's voor het College opstellen, besluiten maken en activiteitenrapporten opstellen, reglementen 
maken,.... 

 Een netwerk van beroepsrelaties ontwikkelen en in stand houden om het imago van de Stad te 
promoten of de uitvoering van de opdrachten te versterken. Het opzetten van samenwerkingsakkoorden 
verzekeren en de behaalde resultaten evalueren 

 Het departementshoofd vertegenwoordigen op zijn vraag over onderwerpen die betrekking hebben op 
markten, commerciële animatie en horeca 

 Relevante informatie meedelen aan het departemenshoofd en aan de bevoegde Schepen om 
rekenschap te geven van de vorderingsstaat in de realisatie van de objectieven. Deelnemen aan het 
directieteam 

Profiel 

1. Houder zijn van een diploma van master, een diploma van de tweede cyclus universitair onderwijs of 
daarmee gelijkgesteld hoger onderwijs 
of 
de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen 

2. Relevante ervaring hebben van tenminste 5 jaar in een leidinggevende functie van universitair niveau 

3. Over kennis en affiniteiten beschikken in de materies die verband houden met lokale economie en 
commerciële ontwikkeling 

4. Kennis/Ervaring hebben in projectbeheer is een pluspunt 

Aanbod 

 Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden; contractuele 
betrekking in de tussentijd 

 Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster) 

 Plaats van tewerkstelling: Brussel 

 Maandelijks brutoloon: 4.956,07 € (minimum)/8.312,61 € (maximum) (weddeschaal A7). Een berekening 
van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen 
worden bij de O.E. Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het 
nummer 02 279 24 40. 

 Bijkomende voordelen: smartphone, maaltijdcheques, vrijstelling van het remgeld bij het UVC  
Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis 
Koningin Fabiola 

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR via 
https://jobs.brussel.be/nl/vacature/73174/directeur-bij-het-departement-grondregie-van-de-stadseigendommen-
en-economische-zaken--directie-economische-zaken-m-v-x-/ , samengesteld uit: 

• een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd; 

• een c.v.; 

• een fotokopie van het vereiste diploma. 

Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden. 

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is 03/07/2022. 

Taal 

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het 
gebruik der talen in bestuurszaken (Art. 21, §§ 2 en 5) zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over 
de schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal, dit vóór de vaste benoeming. In afwachting is de 
juridische band contractueel.. 
Het taalexamen wordt georganiseerd door Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid). De inschrijving 
gebeurt online op de website www.selor.be 



Directeur bij het Departement Human Resources – Directie Competentiebeheer (M/V/X) 

Het Departement HR staat in voor het personeelsbeheer en staat de departementen bij in het actieve 
management van hun medewerkers. Het verzekert de opvolging van de dossiers van de contractuele en 
statutaire personeelsleden (3900 VTE, in +/- 150 functies) van bij hun aanwerving tot hun pensionering. Het 
departement houdt zich ook bezig met de berekening van de lonen en het geheel van wettelijke verplichtingen die 
de Stad als werkgever moet nakomen. 

De Directie Competentiebeheer is samengesteld uit drie organisatorische eenheden: 

- de O. E. Werving organiseert selectie- en bevorderingsprocedures. Het waakt er over dat de juiste 
persoon op de juiste plaats terechtkomt (250 à 300 aanwervingen/jaar); 

- de O. E. Talentmanagement is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de implementering van nieuwe 
HR-tools en begeleidt de verschillende departementen bij het invoeren van verschillende HR-processen; 

- de O. E. Vorming organiseert interne en externe vormingen voor het geheel van het Stadspersoneel. 

De directie telt +/- 25 medewerkers en beheert een jaarlijks werkingsbudget van +/- 650.000 €. 

Functie 

Missie: 

 De strategische doelstellingen van de Directie Competentiebeheer realiseren en die met de 
diensthoofden vertalen naar een operationeel plan overeenkomstig de doelstellingen vastgesteld door 
de politiek 

 De O. E. ‘s "Talentmanagement", "Werving" en "Vorming" coördineren in overeenstemming met de 
beslissingen genomen voor de ganse administratie 

 De administratie vertegenwoordigen en instaan voor het naleven van de wetgeving, de kwaliteit van het 
werk en de tevredenheid van de diensten 

 De directeur Competentiebeheer werkt onder het gezag van de Directeur Human Resources 

Taken: 

 Omzetten van de strategie, in samenwerking met de O. E.--verantwoordelijken, in een meerjarig 
operationeel plan en uitwerken van de jaarlijkse doelstellingen, in samenwerking met de DHR 

 Structureren, communiceren en de opvolging verzekeren van de strategische en operationele 
doelstellingen; een actieplan uitwerken en boordtabellen opmaken. Het bepalen, organiseren en inzetten 
van de middelen om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken 

 Organiseren, coördineren en controleren van de uitvoering van de terugkerende activiteiten van de 
diensten, zowel op kwantitatief als kwalitatief vlak. Structureren van de interne en externe communicatie 
van de directie 

 Het functioneren diagnosticeren en ontwikkelingsacties (procedures,... ) voeren; prioriteiten vaststellen 
en een actieplan opstellen. De samenwerking bevorderen tussen de O. E. 's en het (de) 
departement(en) HR/Stad Brussel 

 Uitwerken van de jaarlijkse en meerjarige begroting betreffende personeelsuitgaven en inkomsten (met 
betrekking tot wervingen, vormingen, ...). Maandelijks controleren van de uitvoering van de begroting 

 Nakijken en valideren van belangrijke dossiers van de directie. Organiseren van en instaan voor de 
interne controle 

 Opstellen van nota's (analyse, argumentatie) bestemd voor de politieke en administratieve 
verantwoordelijken 

 Uitbouwen en onderhouden van een professioneel netwerk met het oog op het verdedigen van de 
belangen van de Stad en het bevorderen van het imago van deze 

 Verslag uitbrengen over elke pertinent element bij de hiërarchie en de schepen bevoegd inzake de 
materie : uitvoeren van regelmatige reportings betreffende de activiteiten en de projecten van zijn 
directie 

  



Profiel 

1. Houder zijn van een diploma van master, een diploma van de tweede cyclus universitair onderwijs of 
daarmee gelijkgesteld hoger onderwijs 
of 
de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen 

2. Relevante ervaring hebben van tenminste 5 jaar in een leidinggevende functie van universitair niveau 

3. Ervaring hebben van tenminste 5 jaar inzake werving, vorming en/of talentmanagement 

Aanbod 

 

 Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden; contractuele 
betrekking in de tussentijd 

 Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster) 

 Plaats van tewerkstelling: Brussel 

 Maandelijks nettoloon: 2.718,47 € (minimum)/3.984,38 € (maximum) (weddeschaal A7). Een berekening 
van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen 
worden bij de O.E. Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het 
nummer 02 279 24 40. 

 Bijkomende voordelen: smartphone, maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en 
gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC  Brugmann, het 
UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin 
Fabiola) 

 

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR via 
https://jobs.brussel.be/nl/vacature/60496/directeur-bij-het-departement-human-resources--directie-
competentiebeheer-m-v-x-/ , samengesteld uit: 

• een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd; 

• een c.v.; 

• een fotokopie van het vereiste diploma. 

Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden. 
De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is 27/10/2021. 

Taal 

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het 
gebruik der talen in bestuurszaken (Art. 21, §§ 2 en 5) zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over 
de schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal. 
Het taalexamen wordt georganiseerd door Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid). De inschrijving 
gebeurt online op de website www.selor.be 

 



Met 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 onder meer 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).  

Het departement beheert ook een netwerk van openbare bibliotheken, gezondheidscentra en 
ondersteunende diensten verspreid over het grondgebied van de stad. Er worden in totaal 
honderd instellingen door het departement beheerd. 
 
De Nederlandstalige secundaire onderwijs “Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck” 
is  centraal gelegen in de Brussel.  

 
De Stad Brussel is op zoek naar een conciërge (M/V/X) voor haar Hoofdstedelijk Instituut 

Anneessens-Funck 
 

 

 
 

DIPLOMA 

• Geen diploma vereist  
 

 

MISSIE 

 

Je bent verantwoordelijk voor het toezicht van de schoolgebouw en het beheer van het 
onderhoudsteam (11 leden).  Je bent de contactpersoon voor de hele site en de schakel tussen 
het schoonmaakteam en de verantwoordelijke van de school.  

 

Je waakt over de kwaliteit van het werk, zorgt voor de dagelijkse omkadering van het 
schoonmaakteam en waakt over de arbeidsomstandigheden. Je zet alles in het werk voor een 
aangenaam werk- en levenskader voor de kinderen, collega’s en ouders. Door je werk draag je 
bij aan het goede imago van de school. 
 
VOORNAAMSTE TAKEN 

 

• Je staat in voor het toezicht op het gebouw: openen en afsluiten, in- en uitgangen 
controleren, een veiligheidsronde doen.  

• Je waakt ook over de toepassing van het schoolreglement. 
• Je organiseert en verdeelt het werk (waaronder de bedeling van de maaltijden), je maakt 

de uurroosters op en beheert de aanwezigheden 

• Je controleert het werk van je team en bent verantwoordelijk voor de coaching van nieuwe 
medewerkers 

• Je onthaalt, informeert en maakt de ouders wegwijs, net als leveranciers, bezoekers en de 
kinderen 



• Je voert kleine technische herstellingen uit  
• Je volgt kleine werven op: je maakt bestelbonnen op en gaat na of de werken correct 

uitgevoerd werden 

• Indien nodig neem je deel aan de schoonmaakactiviteiten 
• Je staat in voor het budget en het materiaal van je team, je houdt de stock bij voor 

werkuitrusting, producten en schoonmaakmateriaal en je plaatst bestellingen bij de 
Aankoopcentrale 

• Je biedt logistieke ondersteuning door vergaderzalen klaar te zetten, mee te werken aan de 
voorbereiding van evenementen, je haalt de briefwisseling, beantwoordt telefoontjes, 

brengt berichten over en ontvangt leveringen 
• Je stelt verslagen op, bestelbonnen, werkbonnen, nota’s, ziektemeldingen en hervattingen 

na ziekte 
• Je brengt verslag uit bij je leidinggevende over de prestaties van je team met het oog op 

plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken 
 

PROFIEL 

 

• Je hebt ervaring met schoonmaak en/of teambeheer 
• Je bent flexibel en bereid om tijdens bepaalde evenementen ’s avonds en in het weekend 

te werken. Deze prestaties worden gezien als overuren. 
• Je drukt je zeer goed in het Nederlands 

• Je gaat autonoom en gestructureerd te werk 
• Je werkt resultaatgericht en past je vlot aan wisselende situaties 
• Je kan vlot samenwerken met anderen 
 
AANBOD 

 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 1603.16 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere 

professionele ervaring, de gezinssituatie). De huur van de woning wordt afgehouden van 
het loon. 

•  De conciërgewoning bevindt zich in de Groot Eiland 39 - 1000 Brussel. Er zijn twee 

slaapkamers.  
• 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) ten laatste op ………………. 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 Cel 

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

voor een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een 

selectiecomité en peilt naar schriftelijke testen en nadien voor 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. 

 
 
 
 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als één van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Het Departement Financiën van de Stad Brussel is verantwoordelijk voor het beheer van de 
boekhouding en de begroting. Dit departement is verantwoordelijk voor de opvolging van de 
boekhouding en de voorbereiding van de jaarlijkse rekening, het opstellen van de begroting 
en voert de controle uit over de wettelijkheid en de regelmaat van de uitgaven. Het 
departement centraliseert tevens de opvolging en de controle van alle inkomsten uit 
schuldvorderingen en taksen. Vallen ook onder de bevoegdheden van dit departement: de 
inning van vorderingen en heffingen, het beheer van de thesaurie, het vermijden van verjaring 
van rechten en vorderingen en het overgaan tot inbeslagname en overdrachten. 
 

De dienst Begrotingsbeheer en rekening is belast met het opstellen van de initiële begroting 
en het volgen van de ontwikkeling van de begrotingskredieten, en neemt daarbij, in 
coördinatie met de hiërarchie, deel aan de opstelling van zowel de begroting, de 
jaarrekening en de desbetreffende documenten. Het behandelt elk intern of extern verzoek 
om informatie of met betrekking tot financiële of budgettaire analyse. Het volgt de evolutie 
van de wettelijke normen die een directe of indirecte invloed hebben op de gemeentelijke 

financiën. 

 
Dossierbeheerder (H/F/X) Begroting en Rekening 

 

 
MISSIE 

Je neemt deel aan de bovengenoemde missies van de dienst, conform aan de wetgeving 

en de geldende procedures. 
 
TAKEN 

 

• Je werkt aan specifieke analysebestanden waarvoor de dossierverantwoordelijken 
verantwoordelijk zijn 

• Je voert diverse dagelijkse taken uit, zoals het opstellen van begrotingsartikels, 
herschikkingen, het zoeken van informatie, eerste analyses, contacten met diverse 
partijen, enz. 

• Je controleert de haalbaarheid en de conformiteit van de verwerkte financiële 
gegevens 

• Je informeert en adviseert interne en externe personen in het kader van specifieke 
dossiers 

• Je schrijft nota's, verslagen en brieven met betrekking tot uw vakgebied en bent in staat 
financiële informatie te presenteren 

• Je assisteert et adviseert je dossierverantwoordelijken en hiërarchie  
• Je zorgt ervoor dat je je vakkennis op peil houdt en je vaardigheden ontwikkelt 

 
PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een Bachelor in economie 
 
Of 
 



Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau B 
(graad secretaris) 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-
of-getuigschrift-in-vlaanderen 
 

• Je bent in staat voorstellen te doen en streeft naar voortdurende verbetering 
• Kennis van budgettaire boekhouding en de nieuwe gemeentewet vormt een troef 

• Je hebt belangstelling voor begrotingsplanning en gemeentelijke financiën in het 
algemeen en/of je beschikt over ervaring in dit domein 

• Je hebt een resultaatgerichte visie met respect voor de geldende regels 
• Je stelt prioriteiten en bepaalt op coherente wijze en binnen de opgelegde termijn de 

noodzakelijke stappen voor het bereiken van de doelstellingen 
• Je hebt een analytisch denkvermogen 

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans, zowel schriftelijk als mondeling 
• Je beheerst MS Office en beschikt over een gevorderd niveau van Excel 
 
AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2538,53 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 om aan te sluiten bij een 
hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van  
3% van het brutosalaris 

• Mogelijkheid tot telewerk 
• 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) 

• Werkplaats: administratief centrum Anspachlaan 6 te 1000 Brussel 
 

 

SELECTIEPROCEDURE 

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een 
kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 24/07/2022.  Met onvolledige kandidaturen 
wordt geen rekening gehouden. 

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

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

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 

 

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

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



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport draagt aan de hand van talrijke en 
veelzijdige activiteiten bij tot de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke ontspanning 
van de burgers.  

 
De vier musea van de Stad (Broodhuis, Mode & Kant museum, GardeRobe MannekenPis en 
Riolenmuseum) hebben een missie tot verrijking van de collecties, wetenschappelijk onderzoek 
naar de collecties, conservering en restauratie van de objecten en kunstwerken met een link 
naar onze Brusselse geschiedenis. Naast deze taken van primordiaal belang streven de musea 
en expositieruimten van de Stad Brussel ernaar om de geschiedenis van Brussel net als 

hedendaagse kunst te kunnen openstellen naar een zo breed mogelijk publiek aan de hand 
van hun collecties (missie van openheid naar het publiek en uitgave, pedagogische missie).  
 
De Dienst Bewaking – Onthaal – Logistiek is een ondersteunende dienst, samengesteld uit een 
dertigtal medewerkers die opgeleid zijn om de bewaking te verzekeren, de veiligheid te 
garanderen van de musea en tentoonstellingsruimten en de werken die erin opgesteld zijn, het 

onderhoud van de sites te doen en in te staan voor de montage, demontage en het transport 
van het materiaal, het onthaal en de informatieverstrekking aan het publiek.  

 

De Stad Brussel is op zoek naar een onthaal- en bewakingsagent (M/V/X) voor de musea van 
de Stad Brussel. 

 
 

 
 

VEREIST DIPLOMA EN OPLEIDING 

 

• Je bent in jet bezit van een Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent (139u). 
• Je hebt blok 1 en blok 2 gevolgd, dit is een vereiste voor de functie! 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-
getuigschrift-in-vlaanderen 

 

MISSIE 

 

Als onthaal- en bewakingsagent van de Musea van de Stad Brussel ontvangt, informeert, 

begeleidt je het publiek en biedt je logistieke steun. Je vertegenwoordigt de stad Brussel. Je 
bent bezorgd over de kwaliteit van het werk dat je doet en met de tevredenheid van de 
klanten.  
 
Je werkt in een historisch gebouw met waardevolle kunstwerken die een strikte naleving van 

bepaalde procedures vereisen. 
 



 
TAKEN 

 

• Je opent en sluit sites en activeert/deactiveert anti-inbraaksystemen. 
• Je meldt onregelmatigheden, waarschuwt in geval van schade/diefstal of 

onregelmatigheden. 
• Je verwelkomt, informeert en verwijst het publiek naar de juiste personen. Je bent 

verantwoordelijk voor het beantwoorden van telefonische vragen van het publiek en 
collega's en het doorgeven van berichten aan het personeel.  

• Je beheert de kassa (geldverwerking) en voert gegevens in voor bezoekersstatistieken. Je 
houdt een register bij van binnenkomsten/uitgangen en verkopen. Je schrijft korte verslagen. 

• Je maakt zalen klaar en serveert bij evenementen. Je ontvangt goederen. Je stoft/maakt 
ramen schoon als dat nodig is. 

• Je controleert en regelt licht, airconditioning, temperatuur en vochtigheid, CO2, 
audiovisuele en multimedia-apparatuur. 

• Je assisteert bij voorraadbeheer en inventarisatie 
• Je ontwikkelt jouw kennis door proactief kennis te nemen van de opdrachten ( e-mail, 

aanvraagformulieren, enz.) 
 
 

PROFIEL 

 

• Je spreekt vlot Frans, Nederlands en Engels 
• Je denkt oplossingsgericht 
• Je hebt een groot aanpassingsvermogen en bent stressbestendig 
• Je beheerst de veiligheidsregels en -instructies net als de bewakingswet 
• Uurrooster verspreid over 3 weken: avond- en weekenddiensten. 

 
AANBOD 

 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2.101,05 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere 

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

taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.  

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de 
vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een 
hospitalisatieverzekering 

• 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) 
 
SOLLICITEREN 

 

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

diploma) ten laatste op 09/09/2022. 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 

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

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



 
 

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 

 

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. 

 



Met 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 deel uitmaken van Dienst Topografie en Expertise van het Departement Stedenbouw.  

De Dienst Topografie en Expertise staat in voor het beheer en de opvolging van de 

technische dossiers rond rooilijnen en opmetingen op het grondgebied van de Stad Brussel 

en de afbakening van het openbare domein.  

 

De Stad Brussel is op zoek naar een landmeter (M/V/X) 

voor het Departement Stedenbouw 

 

 
 

VEREIST DIPLOMA 

• Je hebt een bachelor of graduaatsdiploma of bent houder van een diploma dat je 

toelating geeft het beroeps van landmeter-expert uit te voeren 

 

MISSIE 

Je verzekert de opvolging van de technische dossiers rond rooilijnen en opmetingen van 

het publieke domein en de informatie daarover 

 

 

TAKEN 

• Je zoekt en verzamelt gegevens over de rooilijnen en de afbakening van het openbaar 

domein 

• Je analyseert gegevens (rooilijnen, afbakenings- inplantings- en 

erfdienstbaarheidsplannen)  

• Je zet rooilijnen op het plan en op de grond, werven, nieuwe constructies 

 

• Je voert topografische opmetingen uit 

• Je geeft advies over rooilijnplannen voor nutsvoorzieningen en bij aanvragen voor 

stedenbouwkundige vergunningen 

• Je stelt rooilijnplannen en afbakeningsplannen op 

• Je maakt verslagen op, pv’s, de briefwisseling … 

• Je geeft nuttige informatie door aan je leidinggevende (vooruitgangsstaat van de 

dossiers, projecten … ) en verzorgt de rapportering 

 

 

 

PROFIEL 

• Je kan plannen lezen en opmetingen verrichten 

• Je doet liever onderzoek, analyseert documenten 

• Je kunt gemakkelijk notities maken 
• Kennis van reglementering rond het kadaster vormt een troef 

• Je bent vertrouwd met verschillende informaticatoepassingen (MS Office, 

tekenprogramma’s als Autocad, Microstation of Star, SIG) 

• Je bent een teamplayer die gestructureerd te werk gaat 

• Je bent resultaatgericht 

• Kennis van de tweede landstal is gewenst 

 

 

 



AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 2538.53 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 kan 

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 

• 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) via http://jobs.brussel.be tot 24/09/2022 . 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 onderhoud 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. 

 

https://loonsimulator.brussel.be/
http://jobs.brussel.be/


Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Het Departement Grondregie van de Stadseigendommen beheert het onroerend 
goedpatrimonium van het privé domein van de Stad, dat bestaat uit ongeveer 3800 
woningen, waarvan 1150 met omkaderde huur, +/- 70 woningen aangepast aan personen 
met een handicap, 35 studentenkoten, 177 woningen met een gemeenschapsinfrastructuur 
voor ouderen), 1700 parkings, meer dan 400 winkels en kantoren en 120 erfpachten, 
opstalrechten en/of concessies. 
De Grondregie verhuurt gebouwen op het gehele grondgebied van de Stad:  appartementen 
en huizen vooral in het stadscentrum, de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwwijk, Haren en Neder-
Over- Heembeek.  

Volgens de specificiteiten van de bestemming sluit hij erfpachten, concessies, 
handelshuurovereenkomsten en opstalrechten af.  
Hij beheert eveneens het Koninklijk Circus. 
Parallel ontwikkelt hij permanent nieuwe opportuniteiten omtrent grondeigendom teneinde 
het patrimonium uit te breiden. Deze operaties worden uitgevoerd door het valoriseren van 
de eigen grondreserve, reconversie, aankoop of verkaveling. 

Hij voert de processen uit van A tot Z: van de aankoopfase (in voorkomend geval) en het 
ontwerp tot de volledige uitvoering, de verhuring, het beheer en onderhoud van de 
gebouwen. 
 
De Dienst Thesaurie houdt zich bezig met het beheer van de huurontvangsten 
(betalingsoproepen, indexatie, herinneringen, invorderingen, uitwerking en opvolging van 

afbetaalplannen), het beheer van terugbetaling van onroerende voorheffing en 
huurwaarborgen, het kassabeheer en bankleningen.  
 

De Stad Brussel is op zoek naar een dossierbeheerder (H/F/X) met een financiële richting 
 

 
MISSIE 

• Je bent verantwoordelijk voor de lopende dossiers van de thesaurie en dossiers rond 
huurachterstallen, met respect voor de wetgeving en geldende procedures 

 

TAKEN 

• Je maakt verschillende documenten op zoals facturen, kredietplannen, kredietnota’s, 

huurwaarborgen, pv’s, allerhande briefwisseling 
• Je voert terugbetalingen uit 
• Je vergelijkt de bankverrichtingen met de facturen voor de huurders 
• Je voert de opvolging uit van de schuldvorderingen van ex-huurders bij de 

gerechtsdeurwaarders 
• Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de betalingsherinneringen: je neemt op 

proactieve wijze telefonisch contact op met wanbetalers. Je beheert de briefwisseling 
rond financiële gegevens van de huurders en rond de waarschuwingen wegens 
laattijdige betaling 

• Je beheert de domicilieringen van de huurders 
• Je staat in voor de invoer van de financiële gegevens en van de betalingen in cash 
• Je onthaalt, informeert en oriënteert huurders die zich aanbieden aan het loket 

• Je verstrekt inlichtingen en beantwoordt vragen van derden (OCMW, vzw’s … ) en van 
huurders (telefoon en e-mail) 

 



PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een Bachelor in een financiële richting 
Of 
Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau B 
(graad secretaris) 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-
of-getuigschrift-in-vlaanderen 
 

• Enige boekhoudkundige ervaring bij een gemeentelijke regie vormt een troef 

• Je gaat gestructureerd en oplossingsgericht te werk 
• Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch denkvermogen 
• Je beschikt over een vlotte pen 
• Je kan goed overweg met de meest courante informaticatoepassingen (Word, Excel, 

Internet Explorer, PowerPoint) 
• Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans 

 
AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2538,53 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, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van  
3% van het brutosalaris 

• Mogelijkheid aan telewerk 

• 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) 

• Werkplaats: De Brouckèreplein 41 te 1000 Brussel 
 

 

SELECTIEPROCEDURE 

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een 
kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 6/11/2022.  Met onvolledige kandidaturen 
wordt geen rekening gehouden. 

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

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

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 

 

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

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

 

 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
 

De Stad Brussel is op zoek naar een dossierbeheerder budget en comptes (H/F/X) voor het 
project Beurs-Bourse 

 

 
MISSIE 

•  

TAKEN 

•  

PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een Bachelor in financiën 
 
Of 
 

Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau B 
(graad secretaris) 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-
of-getuigschrift-in-vlaanderen 
 

• Je werkt graag met cijfers 
• Je hebt een zekere interesse voor financiën  
• Je werkt resultaatgericht en respecteert de geldende regelgeving 
• Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt oplossingsgericht 

• Je beschikt over een vlotte pen 
• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans, zowel schriftelijk als mondeling 
• Je kan vlot overweg met Office 

 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2440,06 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 

• Mogelijkheid aan telewerk 
• 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) 

• Werkplaats:  
 

 

SELECTIEPROCEDURE 

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een 
kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 15/03/2022.  Met onvolledige kandidaturen 
wordt geen rekening gehouden. 

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

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

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 

 

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

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

 

 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Het Departement Financiën van de Stad Brussel is verantwoordelijk voor het beheer van het 
boekhoudkundige en het begrotingsbeheer. Dit departement is verantwoordelijk voor de 
opvolging van de boekhouding en de voorbereiding van de jaarlijkse rekening, het opstellen 
van de begroting en voert de controle uit over de wettelijkheid en de regelmaat van de 
uitgaven. Het departement centraliseert ook de opvolging en de controle van alle 
inkomsten uit schuldvorderingen en taksen. Vallen ook onder de bevoegdheden van dit 
departement: de inning van vorderingen en heffingen, het beheer van de thesaurie, het 
vermijden van verjaring van rechten en vorderingen en het overgaan tot inbeslagname en 
overdrachten. 

 

De Stad Brussel is op zoek naar een dossierbeheerder fiscale geschil (H/F/X) voor de Dienst 
Fiscale geschillen 

 

 
MISSIE 

 

Je bent verantwoordelijk voor de lopende dossier met betrekking tot fiscale geschillen, 
conform aan de wetgeving en de geldende procedures 
 
TAKEN 

• Je analyseert de ontvankelijkheid van klachten van belastingplichtigen (vorm en inhoud) 
• Je stelt dossiers van fiscale geschillen op, werkt ze bij en archiveert ze  
• Je schaft geschillen af en stuurt ze door naar de dienst inning 
• Je controleert de volledigheid van de dossiers in samenwerking met de beëdigde 

agenten 
• Je stelt verschillende documenten op zoals brieven, mails, nota’s, verslagen, … 
• Je geeft advies over de ontvankelijkheid van klachten van belastingplichtigen  
• Je voert gegevens in verschillende programma’s in en organiseert de planning van de 

hoorzittingen  

• Je ontvangt en informeert belastingplichtigen in het kader van hun dossier 
• Je voert specifieke onderzoeken uit voor je hiërarchie  
• Je bestudeert de jurisprudentie en evolutie van de wetgeving  

PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een Bachelor in rechten of economie 
 
Of 
 
Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau B 
(graad secretaris) 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-
of-getuigschrift-in-vlaanderen 
 

• Je werkt graag met cijfers 



• Je hebt een zekere interesse voor financiën en gemeentelijke boekhouding 
• Je werkt resultaatgericht en respecteert de geldende regelgeving 
• Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt oplossingsgericht 

• Je beschikt over een vlotte pen en een feilloze spellingkennis 
• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans, zowel schriftelijk als mondeling 
• Je kan vlot overweg met Office 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2440,06 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, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van  
3% van het brutosalaris 

• Mogelijkheid aan telewerk 
• 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) 

• Werkplaats: administratief centrum Anspachlaan 6 te 1000 Brussel 

 
 

SELECTIEPROCEDURE 

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een 
kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 08/05/2022.  Met onvolledige kandidaturen 
wordt geen rekening gehouden. 

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

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

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 

 

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

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



Met 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 deel uitmaken van Dienst Topografie en Expertise van het Departement Stedenbouw.  

De dienst Topografie en Expertise staat in voor projecten, dossiers en technische opdrachten inzake 

alignementen, topografie, controle van de toestand van de openbare ruimte, berekening van de 

vergoedingen voor het gebruik van het openbaar domein, verkavelingen, toewijzing van adressen en 

erfdienstbaarheden op het grondgebied van de Stad.  

 

De Stad Brussel is op zoek naar een dossierbeheerder topografie en expertise (M/V/X) 

voor het Departement Stedenbouw 

 

 
 

VEREIST DIPLOMA 

 

Je hebt een bachelor diploma in rechten, vastgoed of in onderwerpen die relevant zijn voor de uit te 

voeren taken. 

MISSIE 

 

Je behandelt de technische en/of juridische aspecten van de dossiers betreffende verwervingen van 

onroerende goederen en van zakelijke rechten op goederen bestemd voor het openbaar domein, 

toekenningen van adressen, en de afbakening en het statuut van het openbaar domein in 

overeenstemming met de geldende reglementering en procedures. 

 

TAKEN 

 

• Je verzamelt alle gegevens die nodig zijn om de afbakening en het statuut van het openbaar 

domein te bepalen. 

• Je voert uit vastgoedaankopen uit de hand ten algemenen nutte en uit onteigeningen in het 

kader van vastgoedaankopen ten algemenen nutte 

• Je verzamelt informatie betreffende dossiers van de OE verzamelen, bundelt, voert in en 

werkt bij 

• Je voert bezoeken ter plaatse uit 

• Je schrijft juridische notities, rapporten, e-mails, brieven, pv 

• Je voedt en actualiseert regelmatig de verschillende databanken 

• Je deelt de nodige informatie mee aan de hiërarchie (voortgang van dossiers, projecten, enz.) 

en verzorgt de rapportering 

 

 

 

PROFIEL 

 

• Je doet liever onderzoek, analyseert documenten 

• Je kunt gemakkelijk notities maken 

• Je hebt kennis van onroerend goed 

• Je bent vertrouwd met het lezen van technische fiches en/of met vastgoedexpertise 

technieken en aankooptechnieken 

• Je kunt metingen doen en oppervlaktes en volumes bereken 



• Je hebt een kennis van de verschillende reglementeringen: stedenbouw, milieu, kadaster, 

onroerend goed, aankoop, enz. of je wilt ze leren 

• Je bent een teamplayer en weet hoe je je werk moet structureren 

• Je bent resultaatgericht 

• Kennis van de tweede landstaal is vereist 

 

Je werkt in een team van 11 medewerkers, onder leiding van het technische diensthoofd. 

Regelmatige contacten met: de dienst waarvoor de aankoop in gang wordt gezet 

(wijkcontract, openbare ruimten, enz.), de dienst Financiën (begroting, vastlegging, vereffeningen, 

enz.), de juridische dienst en de notaris belast met de verrichting, de eigenaars, bepaalde 

gewestelijke besturen (RCAOG, ...), enz. 

 

Het is voornamelijk bureauwerk en occasioneel op het terrein. 

 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 2488,82 EUR (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 kan 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, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van  3% van 

het brutosalaris 

• 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) via 

http://jobs.brussel.be tot 18/06/2022 . 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 onderhoud 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. 

 

 



Met zo'n 3900 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel 

beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest.  

 

U zal deel uitmaken van het Departement Stedenbouw- Dienst Stedenbouwkundige 

Inlichtingen. 

De activiteiten van deze dienst situeren zich in het uitvoeren van de formaliteiten die 

resulteren uit de toepassing van de wettelijke en reglementaire toepassingen op het vlak 

van bouwvergunningen, milieuvergunningen en andere toelatingen. 

 

De Stad Brussel zoekt een dossierbeheerder Stedenbouwkundige Inlichtingen met een 

bachelordiploma (M/V/X) voor het Departement Stedenbouw  
 
 

 
 

VEREIST DIPLOMA 

 

• Graduaats- of bachelordiploma in een technische richting (bouw, architectuur, 

binnenhuisarchitectuur, stedenbouwkundige, landmeter, vastgoedexpert, … ) 

 

MISSIE 

 Je bent verantwoordelijk 

• voor het verstrekken van informatie over de reglementering die van toepassing is op 

vastgoedprojecten (COBAT, BGP, GewSV, BBP, aanbevelingen, premies … ) 

• voor het afhandelen van de aanvragen om stedenbouwkundige inlichtingen 

voorafgaand aan elke vastgoedoverdracht. Je bereidt de verschillende etappes 

voor en volgt ze op en houdt daarbij rekening met de opgelegde deadline, de 

instructies van je leidinggevenden en met respect voor de bestaande regelgeving. 

 TAKEN 

  

• Je staat steeds in contact met de aanvragers (telefonisch, via mail of op afspraak) 

• Je maakt je de geldende stedenbouwkundige reglementeringen eigen en blijft op de 

hoogte van wijzigingen 

• Je analyseert plannen en stedenbouwkundige voorschriften, je gaat de conformiteit 

met de geldende reglementering van een aanvraag na 

• Je formuleert ontwerpantwoorden bij aanvragen 

• Je verzekert de opvolging van de dossiers (je staat ter beschikking voor meer uitleg 

aan de aanvrager) 

• Je zoekt informatie op in verschillende databanken 

 

 

 

 



PROFIEL 

 

• Je kan een bouwplan lezen 

• Je bent op de hoogte van de reglementering en de procedures met betrekking tot 

stedenbouwkundige inlichtingen (BWRO, GBP, Gew.S.V., burgerlijk wetboek, BBP, 

verkavelingsvergunning, … ) 

• Je kan overweg met de meest courante informaticatoepassingen (MS Office en 

Access) 

• Je drukt zich vlot en duidelijk uit zowel in het Nederlands als het Frans 

• Je gaat op een gestructureerde en integere wijze te werk 

• Je bent analytisch van geest en denkt oplossingsgericht 

 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 2392,11 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 

https://simulateurdesalaire.bruxelles.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) 

 
 
SELECTIEPROCEDURE 

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een kopie 

van het vereiste diploma) ten laatste op 23/01/2022.  Met onvolledige kandidaturen wordt 

geen rekening gehouden. 

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het cv en de motivatiebrief door de Cel 

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

voor een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury en peilt 

naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.  

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 

 

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

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

nationaliteit.  



Met 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 de Dienst Groene Ruimten van het Departement 

Wegeniswerken. 

De Stad Brussel is op zoek naar een technisch ploeg coördinator - begraafplaatsen en 

vormingen (M/V/X)) 

VEREIST DIPLOMA 

• Je bent in het bezit van een technische diploma (bachelor tuinbouw, bachelor stedelijke 

leefmilieu, bachelor in landbouwkunde, bachelor tuinarchitect, bachelor leefmilieu, 

bachelor bosbeheer of gelijkaardige bachelor) in een richting die verband houdt met de 

functie 

 

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 ) 

 

 

MISSIE 

Je behandelt de technische aspecten van de dossiers/ projecten, rekening houdend met de 

geldende wettelijke voorschriften en wetgeving. Je staat in voor een goed beheer van de 

begraafplaatsen, en de onderlinge samenwerking tussen de ploegen begraafplaatsen alsook 

voor de opvolging van de organisatie van de vormingen. Je assisteert het technisch 

diensthoofd begraafplaatsen en vormingen. 

 

TAKEN 

• Je organiseert en verdeelt toewijzen van personen en logistieke middelen volgens de 

behoeften van de begraafplaatsen. Je legt vast prioriteiten in samenwerking de 

ploegverantwoordelijken en voorbereiden van planningen. Je coördineert van de 

verschillende ploegen en taken 

• Je organiseert opleidingen voor de dienst groene zones: Opmaken van planningen 

voor de vormingen in functie van de beschikbaarheid van de arbeiders binnen hun 

ploeg 

• Je controleert taken mbt delven van graven, tuinbouw en bewaking werden 

uitgevoerd volgens de wettelijke-/veiligheidsnormen. Je kijkt de algemene staat na 

vd infrastructuren, (niet-)rollend materieel, groen erfgoed en het correcte 

onderhoud controleren 

• Je organiseert logistieke ondersteuning vd ploegen begraafplaatsen zodat alle 

ploegen hun taken kunnen voltooien en hiervoor de noodzakelijke middelen ter 

beschikking worden gesteld. Je verzekert de logistieke ondersteuning voor de 

opleidingen  

• Je stelt op van rapporten (gesprekken, tav de hierarchie, disciplinair, verslagen van 

interventies, stand van zaken opleidingen...). Je maakt werkbonnen op en kijkt de 

bestelbonnen magazijn na.  



• Je beheert  aan- en afwezigheden- valideren van verlofaanvragen van de 

ploegverantwoordelijken in functie van de beschikbare effectieven alsook de 

verlofaanvragen van de personeelsleden.  

• Je voert integratie-, plannings-, functionerings- verzuim- en evaluatiegesprekken. Je 

coach de ploegverantwoordelijken (oplossen van technische problemen en 

problemen inzake personeelsbeheer) 

• Je communiceert belangrijke informatie ah diensthoofd begraafplaatsen en 

opleidingen om een overzicht te geven vd problemen die zich voordeden (ploeg, 

logistiek, communicatie andere diensten) en de vooruitgang van werven en 

opleidingsprojecten 

 

 

PROFIL 

• Je bent gemotiveerd 

• Tuinbouwkennis is vereist 

• Je kan overweg met de meest courante informaticatoepassingen 

• Je hebt een goede kennis van de geldende reglementen en wetgeving 

• Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk 

• Je hebt een analytisch denkvermogen 

• Je werkt resultaatgericht 

• Je past je snel aan de situatie aan en bent leergierig 

 

 

 

Je bent verantwoordelijk voor een ploeg van zo'n 30-tal personen onder rechtstreekse 

supervisie van het technische diensthoofd. Je werkt samen met de verschillende ingenieurs 

die deel uitmaken van de OE Groene zones, technische medewerkers, ploegleiders, externe 

firma's, de andere diensten van het Departement Wegeniswerken, de departementen 

Demografie (OE begraafplaatsen) en HR (OE Vormingen). Je werkt eveneens samen met de 

andere departementen en derden (BE-Brussels Hoofdstedelijk gewest, Politie...) 

 

Je werkt bestaat enerzijds uit een administratief deel op kantoor en anderzijds een grote 

aanwezigheid op het terrein. Je hebt een variabel uurrooster (7.30u - 17.00u) maar uw 

aanwezigheid kan uitzonderlijk ook op andere momenten worden gevraagd in functie van 

de grafdelvingswerken, opzichterwerken, het onderhoud van de begraafplaatsen en de 

organisatie van de opleidingen. In functie van de behoeften kunt er jij ook gevraagd worden 

om tijdens één-twee weekend voor Allerheiligen en de dag van Allerheiligen te werken. 

 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 2440.06 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: https://simulateurdesalaire.bruxelles.be/ 

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

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

hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope 

van  3% van het brutosalaris 



• 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) ten laatste op 23/06/2022. 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 Cel 

Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch 

uitgenodigd voor een selectiegesprek. Twee testen zullen voor het mondeling 

onderhoud plaatsvinden. De testen gaan over de plantenkennis en de technische 

analyse van een project (plan). Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury 

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. 

 

 



Met 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 de Dienst Groene Ruimten van het Departement 

Wegeniswerken. 

De Stad Brussel is op zoek naar een technisch dossierbeheerder (M/V/X)) 

VEREIST DIPLOMA 

• Je bent in het bezit van een technische diploma in een richting die verband houdt met 

de functie 

 

MISSIE 

Je staat in voor het dagelijks beheer van de aanvragen van de inwoners en de 

administratieve procedures rond de werven van de dienst tuinbouw. 

Je verzekert de opvolging van de vergunningen die jouw dienst aangevraagd heeft en van 

de vergunningen die aan derden afgeleverd moeten worden. 

Je staat voor de dienst  Groene Ruimten. 

 

 

TAKEN 

• Je analyseert de vragen van inwoners rond parken en beplanting van de Stad. Je 

verzamelt technisch informatie voor je antwoord en bezorgt je antwoorden via mail, 

telefoon, Fix-My-Street of met de post 

• Je beheert de verzekeringsdossiers: je gaat op zoek naar de technische elementen 

die de sectie verzekeringen toelaten te antwoorden op geschillendossiers, je volgt de 

procedure op om vel- en snoeivergunningen te verkrijgen voor bomen of om een 

groenaanleg te wijzigen 

• Je stelt een bestek op voor de aankoop van materiaal voor tuinonderhoud of voor 

groenwerkzaamheden 

• Je voert werven in voor snoei- en velwerkzaamheden in het Osirissysteem en zorgt 

ervoor dat alle toelatingen afgeleverd worden 

• Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en opvolgen van de aankooporders voor 

de verschillende lopende contracten 

• Je beantwoordt vragen rond technische adviezen afkomstig van andere 

stadsdiensten 

• Je klasseert nuttige technische info op de server van de Stad zodanig dat je collega’s 

deze gemakkelijk kunnen terugvinden 

• Je helpt technische assistenten bij het oplossen van logistieke en organisatorische 

problemen 

• Je maakt een beschrijving op van schade ten gevolge van evenementen of werven 

en verzorgt de aanvragen voor schadeloosstelling 

• Je bezorgt nuttige informatie rond dossiers en eventuele problemen aan het 

technisch diensthoofd 

 

PROFIL 

• Je bent gemotiveerd 

• Je hebt een zeer goede tuinbouwkundige kennis  

• Je kan overweg met de meest courante informaticatoepassingen, met Osiris en met 

FixSIG 

• Je hebt een goede kennis van de geldende reglementen en wetgeving 

• Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk 

• Je hebt een analytisch denkvermogen 

• Je werkt resultaatgericht 

• Je past je snel aan de situatie aan en bent leergierig 



• Indien je in het bezit bent van een rijbewijs B, vormt dat een extra troef 

 

Je zal verplaatsingen moeten maken op het terrein om je dossiers op te volgen. Je werkt van 

maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren (behalve uitzonderlijke evenementen ’s avonds 

of in het weekend), maar je blijft bereikbaar op je professionele gsm indien nodig.  

 

AANBOD 

• Voltijds onbepaalde duur contract  

• Maandelijks brutosalaris: minimum 2440.06 euro  (eventueel verhoogd in functie van 

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

het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

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 

• 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 02/09/2022. 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 

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

uitgenodigd voor een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van 

een jury 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. 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Je zal deel uitmaken van de Dienst Parkeerbeheer van het Departement Economische 

Zaken. Binnen dit departement bestaat de belangrijkste missie van de Dienst Parkeerbeheer 
erin om de verschillende parkeerplannen in te voeren en op te volgen. De dienst adviseert 
de gemeentelijke overheden op het vlak van parkeerbeheer binnen het grondgebied van 
de Stad Brussel. De dienst legt ook de verschillende parkeerzones vast, is belast met de 
controle op de zones voor betaald parkeren, bewonerszones en blauwe zones. Andere 
verantwoordelijkheden zijn de opmaak van het bijkomend politiereglement voor deze zones, 
net als de aankoop en plaatsing van parkeermeters in overleg met de politie.  
 

De Stad Brussel is op zoek naar administratieve medewerkers (H/F/X) voor de dienst 
Parkeerbeheer 

 

 
MISSIE 

• Je behandelt de lopende dossiers en klachten in verband met parkeren, met 
inachtneming van de geldende wetgeving en procedures. Je werkt in een team van +/- 
14 personen en werkt samen met de departementen financiën en demografie, alsook 
met diverse dienstverleners. Je zult in contact komen met burgers en klagers. 

TAKEN 

• Je informeert en begeleidt automobilisten over parkeren 
• Je bouwt dossiers op en werkt ze bij in het kader van klachten van automobilisten, je 

beheert dossiers voor de minnelijke invordering van schuldvorderingen 

• Je analyseert parkeerklachten  
• Je codeert klachten van automobilisten en betalingen van vergoedingen 
• Je controleert de betaling van parkeergelden 
• Je zult verschillende documenten opstellen, zoals e-mails, notities, enz. 
• Je handelt de correspondentie met betrekking tot klachten en vragen van 

automobilisten af 
• Je archiveert en archiveert dossiers en documenten in verband met klachten 

PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een certificaat secundair onderwijs 
 
Of 
 
Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau C 
(graad assistent) 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-
of-getuigschrift-in-vlaanderen 
 

• Je bent bestand tegen druk en kan omgaan met stress 
• Je hebt een goede kennis van het grondgebied van de Stad Brussel 



• Je hebt een analytisch denkvermogen en werk resultaatgericht 
• Je beschikt over een vlotte pen 
• Je bent in staat efficiënt samen te werken met andere actoren, zoals verschillende 

andere diensten van de Stad Brussel 
• Je kan overweg met de meest courante informaticatoepassingen (Word, Outlook, Excel, 

Internet Explorer) 
• Je hebt een uitstekende kennis van het Frans (schriftelijk en mondeling) 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2335,92 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, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van  

3% van het brutosalaris 
• Mogelijkheid aan telewerk 
• 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) 

• Werkplaats: zaterdagplein 1 te 1000 Brussel 
 

 

SELECTIEPROCEDURE 

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een 
kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 27/07/2022.  Met onvolledige kandidaturen 
wordt geen rekening gehouden. 

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

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

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 

 

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

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

 

 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Je zal deel uitmaken van de Dienst Parkeerbeheer van het Departement Openbare en 

groene ruimten. Binnen dit departement bestaat de belangrijkste missie van de Dienst 

Parkeerbeheer erin om de verschillende parkeerplannen in te voeren en op te volgen. De 
dienst adviseert de gemeentelijke overheden op het vlak van parkeerbeheer binnen het 
grondgebied van de Stad Brussel. De dienst legt ook de verschillende parkeerzones vast, is 
belast met de controle op de zones voor betaald parkeren, bewonerszones en blauwe 
zones. Andere verantwoordelijkheden zijn de opmaak van het bijkomend politiereglement 
voor deze zones, net als de aankoop en plaatsing van parkeermeters in overleg met de 
politie.  

 

De Stad Brussel is op zoek naar medewerkers parkeerwachter (H/F/X)  
 

 
MISSIE 

In toepassing van het gemeentelijk parkeerreglement, controleer je de aanwezigheid van 
een geldig parkeerbewijs voor alle op de openbare weg geparkeerde voertuigen, hetzij 

rechtstreeks op het terrein, hetzij via de door de autoscanners geregistreerde gegevens. 
 
TAKEN 

• Je controleert alsof de geparkeerde voertuigen op de openbare ruimte een 
parkeerbewijs hebben (te voet of met de autoscan) 
 

• Te voet:  
o Je codeert/scant de nummerplaten van geparkeerde auto’s in de PDA 

o Je informeert et onderwijst de burgers over tarieven, werking van parkeermeters, 
enz. 

• Met de autoscan:  
o Je zorgt ervoor dat de autoscanners zowel binnen als buiten proper blijven, dat 

de apparatuur in goede staat verkeert en dat de autoscanners elektrisch worden 

opgeladen 
o Terug op kantoor, controleer je de gegevens van de autoscanners op computer  

Je werkt in een ploeg van ongeveer 40 mensen 
Je werkt alleen als je een autoscan rijdt of in een groep als je te voet controleert 
 
PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs 
 
Of 
 

Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau C 
(graad assistent) 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-
of-getuigschrift-in-vlaanderen 



 
• Je bent in bezit van een rijbewijs B 
• Je houdt ervan om buiten te werken 

• Je bent punctueel  
• Je hebt een goede integriteit  
• Je bent vertrouwd met computertools 
• Een gemiddelde kennis van het Nederlands is een pluspunt 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2335,92 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, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van  

3% van het brutosalaris 
• 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) 

• Werkplaats:  

o Bureau : zaterdagplein 1 
o Gecontroleerd gebied: Brussel, Laeken, Haeren, Neder-Over-Hembeek 

 
 

SELECTIEPROCEDURE 

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een 
kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 25/09/2022.  Met onvolledige kandidaturen 
wordt geen rekening gehouden. 

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

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

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 

 

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

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

 



Met zo’n 3800 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnetwerk kan de Stad Brussel 
beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Je zal deel uitmaken van de GIDPBW (Gemeenschappelijke Interne Dienst voor de Preventie 
en Bescherming op het Werk). De missie van deze dienst bestaat erin het welzijn op het werk 
te bevorderen voor het personeel van de Stad en haar satellieten. Dit gebeurt zowel door 
advies aan het management als door ondersteuning van de werknemers.  

 
De Stad Brussel is op zoek naar een preventieadviseur-ingenieur risicobeheer (M/V/X) 

voor de GIDBPW 

 
 
 

MISSIE 

In het kader van de wet en de Code op het welzijn op het werk sta je de werkgever, het 
management en de werkgevers bij in de toepassing van de preventie- en 

beschermingsmaatregelen in het kader van het risicobeheer. Je verricht kantoorwerk maar 
maakt ook vaak verplaatsingen buitenshuis. Je werkt samen met de preventieadviseurs, de 
ergonomen/psychosociale aspecten en de artsen. Je werkt samen met de interne diensten 
van de departementen van de Stad Brussel en ook met externe organismen (brandweer, FOD 
Werkgelegenheid, leveranciers … ) 
 

VOORNAAMSTE TAKEN 

• Je voert risicoanalyses uit en evalueert ze. Je identificeert risico’s gelinkt aan werkposten 
of aan een bepaalde thematiek (uitrusting, producten, omgeving, werkorganisatie) en 
stelt maatregelen rond de inrichting van werkplaatsen voor aan de 
departementshoofden 

• Je voert terreinbezoeken uit om inrichtingsvoorstellen te formuleren aan de technische 
diensten en de hiërarchie in het kader van de wetteksten 

• Je informeert en adviseert de werkgever, het management en de werknemers over alle 
technische onderwerpen gelinkt aan veiligheid en welzijn op het werk 

• Je controleert en keurt de aankopen goed, net als de ingebruikname van uitrusting en 
producten. Je geeft raad rond inrichting van gebouwen en evacuatieplannen. 

• Je organiseert informatie- en sensibiliseringscampagnes rond veiligheid en welzijn op het 
werk. Je organiseert en geeft ook vormingen hierrond 

• Je stelt verslagen op van je bezoeken, maakt evacuatieplannen op, risicoanalyses en 
allerlei andere documenten 

 
PROFIEL 

 

Je bent in het bezit van een master in de industriële wetenschappen (agronomie, elektriciteit, 
mechanica), architectuur of een masterdiploma in arbeidsveiligheid 
 
Je hebt bij voorkeur een attest preventieadviseur niveau 1. 
 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen 

nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-
diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen 
 

• Je hebt kennis van de wetgeving rond welzijn op het werk, arbeidsrecht en de algemene 
regelgeving inzake bescherming op het werk 

• Je kan risicoanalyses uitvoeren 
• Je hebt kennis van de stedenbouwkundige reglementeringen 
• Je volgt reglementen, statuten, deontologische regels en de geldende wetgeving strikt op 
• Je hebt enkele pedagogische en opleidingstechnieken onder de knie (animatie van 

vormingen) 
• Je hebt een grondige kennis (mondeling en schriftelijk) van het Frans 



 
 
AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 3423,18 euro (eventueel verhoogd in functie van 
eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor 
het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze 
online loonsimulator. 

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de 
vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een 

hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 
3% van het brutosalaris 

• Mogelijkheid om te telewerken en 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) ten laatste op 14/12/2022 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 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. 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Een van de belangrijkste missies van Het Departement Wegeniswerken bestaat in het 
vernieuwen, onderhouden en in stand houden van de openbare ruimte. 
 

De Stad Brussel is op zoek naar een beheerder overheidsopdrachten (M/V/X) voor zijn 
Departement Wegeniswerken. 

 

 
MISSIE 

Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de overheidsopdrachten voor de noden 
van het Departement Wegeniswerken, vanaf het opstellen van de clausules van het 

lastenboek tot en met de verzending van de kennisgeving van toewijzing van de 
aanbesteder, in overeenstemming met de wetgeving en de geldende procedures 
 
TAKEN 

• Je bent verantwoordelijk voor de dossiers inzake overheidsopdrachten, vanaf hun 
opstelling tot hun archivering 

• Je ontvangt offertes en analyseert hun conformiteit 
• Je stelt diverse documenten op zoals verslagen, bestekken, brieven, analyses van 

aanbestedingen, enz.  
• Je houdt jezelf op de hoogte van de evolutie van de wetgeving inzake 

overheidsopdrachten 
• Je begrijpt de behoeften van de verschillende diensten van het Departement 

Wegeniswerken op het gebied van overheidsopdrachten, speelt hierop in en lost 
problemen op die zich tijdens de aanbestedingsprocedures voordoen 

PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een master of een bachelor 
 
Of 
 
Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau A of 
B (bestuursecretaris/secretaris) 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

• Je hebt een goede kennis van overheidsopdrachten en/of ervaring als inkoper 
• Je hebt een sterke analytische geest gericht op het vinden van oplossingen 
• Je werkt op een gestructureerde en nauwkeurige manier, rekening houdend met de 

gestelde deadlines 
• Je luister- en communicatievaardigheden maakt je tot een goede adviseur en 

onderhandelaar 
• Je past jezelf gemakkelijk aan je contacten aan, of het nu klanten of leveranciers zijn 
• Je hebt een goede kennis van het Frans 
• Je hebt een goede beheersing van de MS Office suite 



AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3244,59 euro (master) - 2440,06 euro (bachelor) 

(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 
• Mogelijkheid aan telewerk 
• 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) 

• Werkplaats: Ruimingskaai 1 te 1000 Brussel 

 
 

SELECTIEPROCEDURE 

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een 
kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 03/04/2022.  Met onvolledige kandidaturen 

wordt geen rekening gehouden. 

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

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

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 

 

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

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

 

 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussel Gewest. 
 
Je werkt voor het ontwikkeling dans het renovatieproject van De Beurs (  

https://www.beursbourse.be/nl ).   Het renovatieproject van het Beursgebouw zal een 
nieuwe dynamiek geven aan het historische centrum van de Stad . Met een oppervlakte van 
zo’n 12.000 m², wordt vanaf het voorjaar van 2023 toegankelijk voor het grote publiek. Naast 
een culturele en toeristische hotspot, met een skybar, restaurant en brasserie en met 
toegang tot de archeologische site 'Bruxella 1238' en het permanente belevingscentrum over 
de Belgische biercultuur ‘Belgian Beer World’, wordt het ook een centrale ontmoetingsplek 

voor iedereen binnen het hart van de stad. 
 

De Stad Brussel zoekt een Marketing manager (M/V/X) voor de Beurs (Autonome 
GemeenteBedrijf ) 

 
MISSIE 

 

Je werkt nauw samen met de directie van de RCA Bourse, het Uitvoerend Comité en alle 
bestuursorganen. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de economische 
doelstellingen van de AGB Beurs. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse commerciële 
zaken en de activiteiten die daarmee verband houden: Belgian Beer World, de 
museumwinkel, de restaurants, de verhuur van vergaderzalen en het auditorium.  

Je coördineert en controleert de activiteiten van de afdeling met het oog op kwaliteit. Je 
bent verantwoordelijk voor het team en voor de communicatie met alle 
managementniveaus, en je werkt aan een optimale werking van de afdeling. 
 
TAKEN 

 

• Je superviseert en coördineert alle projecten die nodig zijn voor de ontwikkeling van 
de bedrijfsactiviteiten van de AGB Beurs (economische ontwikkeling van de HoReCa, 
verkoopsoperaties, marketing, ...) 

• Je voert de marketingidentiteit van de commerciële activiteiten binnen de beurs uit 
• Je bepaalt de te bereiken doelstellingen en de manier om de gewenste resultaten te 

bereiken 
• Je houdt toezicht op de ontwikkeling van vaardigheden en de aanwerving van talent 

om de prestaties van de afdeling te verbeteren 
• Je stelt verslagen op over de bereikte resultaten ten opzichte van de gestelde 

doelen, ontwikkelt prestatie-indicatoren en zorgt voor de analyse daarvan 
• Je brengt de nodige verbeteringen aan op het gebied van openbare 

aanbestedingen, onderhandelingen, sluiting van contracten met concessiehouders, 
enz. 

• Je bewaakt en controleert de uitvoering van de economische doelstellingen met 
betrekking tot financiering, marketing en ticketing. Je vergemakkelijkt de uitvoering 
van het bedrijfsplan en het door CAN ontwikkelde beleid. 

• Je helpt het beheerscomité bij fondsenwerving en sponsoring om 

organisatieprojecten te ontwikkelen en geeft kwalitatieve ondersteuning aan het 
project 

• Je voert vergaderingen met interne en externe belanghebbenden en individuele 
gesprekken met het team 

 

PROFIEL 
 
• Je bent in het bezit van een universitair diploma op het gebied van marketing, 

verkoop of op commercieel gebied.  
 

Als u uw diploma in het buitenland hebt behaald, is, behoudens enkele uitzonderingen, 

een gelijkwaardigheidsverklaring van de Federatie Wallonië-Brussel verplicht 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique  ) 

 
• Je hebt een grondige kennis op commercieel gebied, indien mogelijk in HoReCa. 



• Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van commercieel management en 
teammanagement 

• Je hebt kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten 
• Je hebt ervaring met het opzetten van prestatie-indicatoren, planning- en 

monitoringtools 
• Je bent in staat concrete acties uit te voeren om de strategische doelstellingen te 

bereiken 
• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd, rekening houdend met de gestelde deadlines 
• Je bent in staat professionele contacten te ontwikkelen met verschillende partners om 

de samenwerking te optimaliseren 

• Je hebt ervaring met het leiden en leiden van vergaderingen 
• Je kunt zich vloeiend uitdrukken en schrijven in het Frans en het Nederlands 
• Je bent vertrouwd met de Office-suite 
 

AANBOD  

 
• Een voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 3764,96euro (eventueel verhoogd in functie van 

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

voor het taalexamen) 

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

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

hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope 

van 3% van het brutosalaris 

• 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) 

 

SOLICITEREN 

Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste 
diploma). 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 pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een 
selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties. 

 

INFORMATIE 

 
Centre Administratif 

Département Personnel - Cellule Recrutement 
bd Anspach 6 (13e étage) 
1000 Bruxelles 
02/279.24.20 
 

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. 

 
 



 
 



Met 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 deel uitmaken van de GIDPBW (Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en 

Bescherming op het Werk) waarvan de missie erin bestaat het welzijn van het personeel van 

de Stad en de satellieten ervan te bevorderen. Dit gebeurt zowel door de hiërarchie bij te 

staan als door ondersteuning te bieden aan de medewerkers zelf.  

 

De Stad is op zoek naar een preventieadviseur arbeidsgeneeskunde (M/V/X) 

voor de GIDPBW 

 

 

DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een diploma algemene geneeskunde. Je hebt een kennis of ervaring 

in de arbeidsgeneeskunde.  

 

MISSIE 

In het kader van de wet rond het welzijn op het werk sta je de werkgever, de leidinggevenden 

en de werknemers bij in de toepassing van de preventiemaatregelen gelinkt aan het 

gezondheidstoezicht op de werknemers. Je werkt in een kantoor of kabinet maar maakt ook 

regelmatig verplaatsingen buitenshuis. Je zal deel uitmaken van een multidisciplinair team van 

zo’n twintigtal personen.  

 

VOORNAAMSTE TAKEN 

• Je onderzoekt medewerkers om na te gaan of ze geschikt zijn voor hun functie. Je voert 

regelmatige onderzoeken uit, zoals voorzien door de wet op het gezondheidstoezicht 

• Je evalueert de preventiemaatregelen die nodig zijn voor elke werkpost om ongevallen 

en beroepsziekten te voorkomen 

• Je bezoekt de werkplaatsen om na te gaan of alle nodige voorzorgsmaatregelen voor 

het welzijn op het werk nageleefd worden 

• Je sensibiliseert en informeert de werknemers rond de gezondheidsrisico’s  

• Je formuleert raadgevingen op het vlak van welzijn op het werk aan het preventie- en 

beschermingscomité (van de satellieten van de Stad Brussel), aan de hiërarchie en aan 

de individuele medewerkers 

• Tijdens de jaarlijkse bezoeken aan de werkplaatsen ga je na of de aanbevelingen 

opgevolgd werden en meld je (eventueel) nieuwe problemen 

• Je verstrekt specifieke opleidingen rond het dragen van individuele bescherming en staat 

de werkgevers bij die deze regeling moeten toepassen 

• Je geeft nuttige informatie door aan de preventieadviseur-directeur om deze op de 

hoogte te brengen van de vooruitgang van de te halen objectieven en van bepaalde 

dossiers 

• Je stelt reglementen op en verzorgt de coördinatie ervan 

 

 

PROFIEL 

• Je beheerst de technieken om symptomen te interpreteren en een diagnose te stellen 

• Je bent vertrouwd met arbeidsziekten en de typologie van arbeidsrisico’s 

• Je beheerst EHBO, verzorgings-en vaccinatietechnieken 

• Je bent vertrouwd met de basisprincipes van ergonomie 

• Je volgt nauwgezet de arbeidsreglementen op, personeelsstatuten, deontologische regels 

en de welzijnswet 

• Je beheerst onderwijzende en pedagogische technieken 

• Je kan medewerkers een luisterend oor aanbieden en je respecteert het beroepsgeheim 

• Je hebt een grondige (schriftelijke en mondelinge) kennis van het Frans 

 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 



• Maandelijks brutosalaris: minimum 4834 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere 

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

taalexamen).  

• 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) ten laatste op 01/12/2022 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 onderhoud 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. 

 



 

 

De Stad Brussel is op zoek naar een technische manager (project manager) (M/V/X) in 
openbare werken. 

 
VEREIST DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een technische master (burgerlijk, industrieel ingenieur, architect,…) 

 
MISSIE 

Als project manager beheer u projecten relatief aan openbare werken in hun geheel 
(openbare aanbestedingen gerelateerd aan bouwkunde, aan de verkeersveiligheid, aan 
de openbare verlichting,…). U werkt samen met interne en externe actoren (privé bedrijven, 
politiezone, bedrijven welke de wegen onderhouden) van de Stad Brussel. U werkt in 

landschapskantoren maar wordt ertoe gebracht om u op de werf te verplaatsen.  
 
TAKEN 

U werkt binnen de volgende belangrijke activiteitendomeinen : 
 

• Analyse van de uitvoerbaarheid van heraanlegprojecten en wegenonderhoud 

(analyse van de technische elementen en termijnen) ; 
• Uitwerken van de technische voorschriften en aanbevelingen namelijk in het kader 

van het sluiten van openbare aanbestedingen ; 
• Coördinatie en plannen van verschillende projecten ontworpen door de dienst ; 
• Ontwerpen van mobiliteitsdoorsnedes en werffases voor de uit te voeren projecten ; 

• Uitvoering en/of technische begeleiding  van projecten met betrekking tot openbare 
werken (bouwkunde, verkeersveiligheid, openbare verlichting,…) en de 
kwaliteitscontrole van het uitgevoerde werk ; 

• Ontwerpen van technisch en pertinente geargumenteerde adviezen over openbare 
werken en veiligheid van weginfrastructuren rekening houdend met evoluties van de 
thematiek ;  

• Medewerking tot het ontwerpen van gemotiveerde adviezen en technische 
argumentatie in het kader van de supervisie van de dossiersbehandelingen ;  

• Supervisie van het ontwerpen van de plannen en berekenen van ramende 
opmetingen van werken, benodigdheden of diensten en onderhoudskosten ;  

• Opvolging van de uitvoering van de werken en controle van de kwaliteit en van het 
respecteren van de technische en reglementaire opleggingen namelijk op de 

werven ;  
• Uitvoering van technische expertisemissies op plan en op terrein ; 
• Opstellen van analyse rapporten ; 
• Organisatie, animatie en/of participatie, met interne en/of externe partners, aan 

werkgroepen, technische commissies, vergaderingen,…  
 

PROFIEL 

 
• U stelt banden op tussen verschillende gegevens, ontwerpt alternatieven en trekt 

aangepaste conclusies ;  

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet, kan de Stad Brussel 
beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Het Departement Openbare en Groene ruimten van de Stad Brussel staat in voor de 
vernieuwing, het onderhoud en het in stand houden van de openbare ruimte. De Dienst 

Openbare Werken houdt zich bezig met de bestrating en asfaltering van de gemeentelijke 
wegen, het onderhoud van de voetpaden en herstellingen van het stadsmeubilair. De 
dienst zorgt ook voor het plaatsen en de verspreiding van stadsmeubilair en verzorgt ook 
de wegsignalisatie. 



• U neemt beslissingen vanaf (on)complete informaties en initieert doelgerichte acties 
om zodanig de beslissingen toe te passen ;  

• U creëert  en verbetert de groepsgeest met uw meningen en ideeën te delen door 

te helpen aan conflictenresoluties tussen collega’s en onderhoudt constructieve 
contacten ;  

• U gedraagt zich integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de 
organisatie, respecteert de vertrouwelijkheid en verplichtingen en vermijdt iedere 
vorm van partijdigheid ;  

• U plant en beheert op een actieve manier uw eigen ontwikkeling in functie van uw 

mogelijkheden, interesses en ambitie door uw eigen functioneren op een kritische 
wijze in vraag te stellen en door u continu te verrijken met nieuwe ideeën en 
naderingen, competenties en kennis ;  

• U zet zich in en toont wil en ambitie om resultaten te generen en u draagt de 
verantwoordelijkheid van de kwaliteit van de ondernomen acties ;  

• U houdt de voorruitgang in het oog en verzekert het verloop van de activiteiten 

en/of projecten waar u verantwoordelijk voor bent in functie van de verwachtte 
resultaten ;  

• U kan uw werk organiseren rekening houdend met de termijnen en de prioriteiten ;  
• U gaat gemakkelijk van een activiteit en/of project over naar een andere in functie 

van de noden van de dienst ;  
• U verricht uw werk met nauwkeurigheid, methodisch en preciesheid ;  

• U bent in staat een constructieve samenwerking in gang te stellen met interne en 
externe partners door uitwisselingen te begunstigen en door aandachtig te zijn voor 
gemeenschappelijke doelen.  

• U hebt ervaring in het beheer van technische projecten (identificatie van de 
actoren, methodologische middelen, noodzakelijke hulpbronnen en inherente 
potentiële risico’s, eveneens de opvolging van de uitvoering en het beheer van de 
verschillende levensfases van het project) ;  

• U kan plannen tekenen en lezen ; 
• U hebt kennis van de wetgeving van openbare aanbestedingen ; 
• U beschikt over technische kennis over heraanleg van wegen ; 
• U beheerst de Office reeks en AutoCad ; 

• U drukt zich mondeling en schriftelijk  met gemak in het Frans en in het Nederlands ; 
 
 
AANBOD 

• Een job op universitair niveau 
• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 3309,43 euro (eventueel verhoogd in functie van 
eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor 
het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

loonsimulator.  

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de 
vervoerskosten (Openbaar vervoer en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een 
hospitalisatieverzekering 

• Mogelijkheid om te telewerken en 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) 

 
SOLLICITEREN 

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

diploma) ten laatste op 17/12/2022 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 pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een 

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

 

 
 
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 

 

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. 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Het Departement Financiën van de Stad Brussel is verantwoordelijk voor het beheer van het 
boekhoudkundige en het begrotingsbeheer. Dit departement is verantwoordelijk voor de 
opvolging van de boekhouding en de voorbereiding van de jaarlijkse rekening, het opstellen 
van de begroting en voert de controle uit over de wettelijkheid en de regelmaat van de 
uitgaven. Het departement centraliseert ook de opvolging en de controle van alle 
inkomsten uit schuldvorderingen en taksen. Vallen ook onder de bevoegdheden van dit 
departement: de inning van vorderingen en heffingen, het beheer van de thesaurie, het 
vermijden van verjaring van rechten en vorderingen en het overgaan tot inbeslagname en 
overdrachten. 

 

 
De Stad Brussel is op zoek naar een terreincontroleur (H/F/X) voor het Departement 

Financiën. 
 

 
MISSIE 

Je controleert en tel op het terrein de belastbare elementen van de gemeentebelastingen 
om tot de inning te kunnen overgaan 
 
TAKEN 

• Je controleer de aangiften van belastingbetalers op het terrein 
• Je stelt een jaarlijkse telling op van uithangborden, hotels, kantoren, woongebouwen, 

vervallen gebouwen en terreinen, benzinepompen, bankinstellingen, nachtwinkels en 
sportevenementen 

• Je voert de gegevens van de bijgevoerde belastinginformatie in het 
boekhoudprogramma in 

• Je stelt verslagen op voor het inkohieren, evenals nota’s en bezoekverslagen 
• Je voert de terugmelding uit voor het publiceren van de inkohiering en vergelijk de 

jaarlijkse belastbare elementen 

• Je stem in met de opstelling van feitenverklaringen en deskundigenverslagen 
• Je verzamel informatie over onroerende activa 
• Je school je bij in het kader van belastingprincipes 

PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs 
 
Of 
 
Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau C 
(graad assistent) 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-
of-getuigschrift-in-vlaanderen 
 

• Je werkt graag buiten en hebt goed contact met het publiek 



• Je bent bereid een SAC-opleiding (sanctionerend agent) te volgen 
• Je bent resultaatgericht en respecteert de geldende wetten 
• Je beschikt over een vlotte pen en een feilloze spellingkennis 

• Je hebt een uitstekend kennis van het Nederlands en het Frans, zowel schriftelijk als 
mondeling 

• Je bent computervaardig en kan overweg met een digitale tabel 

AANBOD 

• Voltijds vervangingscontract  
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2245,31 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, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van  
3% van het brutosalaris 

• 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) 

• Werkplaats:  
o Bureau: administratief centrum (anspachlaan 6) 

o Terrein: grondgebied van de stad (1000, 1020, 1120, 1130 & louisalaan) 
 

 

SELECTIEPROCEDURE 

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een 
kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 12/04/2022.  Met onvolledige kandidaturen 
wordt geen rekening gehouden. 

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

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

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 

 

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

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



Met ongeveer 3900 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 

worden als één van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 

 

De afdeling voor het Jonge Kind van het Departement Demografie heeft tot doel dagelijks meer dan 

1100 kinderen terecht in de 17 Franstalige en 6 Nederlandstalige crèches, 3 peutertuinen en nog 

eens 3 tijdelijke onthaalplaatsen van de Stad Brussel. 

 

De Stad Brussel is op zoek naar leidinggevenden (M/V/X) 

voor haar Nederlandstalige crèches en ontvangplaatsen voor het jonge kind 

 

 
 

 

VEREIST DIPLOMA 

 

• Je bent in het bezit van een graduaatdiploma of bachelor verpleging, pedagogie van het 

Jonge Kind, Gezinswetenschappen, ... 

 

 

MISSIES 

 

• Als verantwoordelijke voor de goede werking van het kinderdagverblijf en de kwaliteit van het 

werk van uw ploeg, zorgt u voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen die u onder uw 

hoede heeft. 

 

PROFIEL 

 

• Je bent stressbestendig, flexibel en kan prioriteiten stellen 

• Je kunt een groep leiden en een ploeg motiveren 

• Je bent beschikbaar voor uw medewerkers en u bent steeds luisterbereid 

• Je werkt met integriteit en professionalisme 

• Je kunt goed communiceren, zowel schriftelijk als mondeling  

 

VOORNAAMSTE TAKEN 

 

• Je stelt een onthaalproject op en verzorgt de praktische uitwerking ervan 

• Je waakt over de opvolging van de richtlijnen die de overheid oplegt 

• Je bent de contactpersoon met het Departement Demografie en de andere departementen van 

de Stad Brussel 

• Je werkt samen met de maatschappelijke assistent, de psycholoog en de dokter 

• Je zorgt ervoor dat de kinderen terechtkomen in een veilige leefomgeving op hun maat waar zij 

de nodige stimulansen krijgen om hun vaardigheden te oefenen en verder te ontwikkelen 

• Je staat in voor de administratie, de boekhouding en het dagelijkse beheer van de crèche 

• Je verzorgt zowel het medische luik als het preventieluik van uw functie. 

 

 

AANBOD 

 



• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 3122.14EUR 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: 

https://simulateurdesalaire.bruxelles.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) 

via http://jobs.brussel.be. 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 Cel 

Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor 

een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury 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. 

 



 
De Stad Brussel is op zoek naar een fietsmanager  (M/V/X)  

voor de Dienst Logistiek bij de Wegeniswerken 
 

 
MISSIE 
 

Je voert projecten uit om de werknemers van de Stad Brussel aan te moedigen zachte 
vervoersmiddelen te gebruiken tijdens hun werkuren en voor hun woon-werkverplaatsingen. 
Je organiseert, coördineert en controleert deze transversale technische projecten ter 
bevordering van het gebruik van zachte vervoermiddelen (actieve vervoermiddelen) die zijn 
aangepast aan verplaatsingen binnen de stad en de structurele implementatie van deze 
alternatieve vervoermiddelen, waarbij het delen van materieel wordt geïntegreerd met het 
oog op een dynamisch en efficiënt gebruik ervan. Je bent verantwoordelijk voor het 
dagelijks beheer van de fietsvloot en de andere actieve modi en voor de aankoop/huur van 
de uitrusting voor alle diensten van de Stad Brussel. 
 
Je werkt onder supervisie van de adjunct-technisch directeur en in samenwerking met de 

andere diensten van de dienst Wegeniswerken. Je staat ook in contact met het kabinet, 
externe partners (privébedrijven, leveranciers, aanbestedende diensten, enz.) en andere 
diensten van de Stad Brussel. 
 
Je werkt in een landschapskantoor volgens een vlottend uurrooster. Je maakt ook regelmatig 
verplaatsingen buitenshuis. 

 
 
 

TAKEN 

 

Je coördineert en volgt projecten op door actieve verplaatsingsmodi  bij je collega's te 

bevorderen en ervoor te zorgen dat deze projecten op tijd en binnen het budget worden 
uitgevoerd  
 
Je analyseert de technische elementen, de opgelegde eisen en beperkingen en de 
termijnen die de haalbaarheid bepalen van projecten die verband houden met de 
bevordering van actieve vervoerswijzen binnen de wagenvloot 
 
Je stelt actieve vervoermiddelen ter beschikking van het personeel van de Stad, 
overeenkomstig de voorschriften (behandeling van de aanvragen, codering, overdracht) en 
zorgt ervoor dat de inventaris van deze middelen up-to-date blijft (buitengebruikstelling, 
diefstal, enz.) 

 
Je geeft technisch advies over projecten op basis van (on)volledige informatie, rekening 
houdend met de verschillende oplossingen. Je stelt statistieken op om de nodige keuzes te 
maken met het oog op milieu- en begrotingsbeperkingen 
 
Je organiseert en/of neemt deel aan voortgangsvergaderingen, in samenwerking met 

vertegenwoordigers van de stad, kabinetten en andere officiële instanties zoals het Gewest. 
 
Je vertegenwoordigt de logistieke dienst intern en ten aanzien van externe partners 
(leveranciers, overheid); je geeft een positief en dynamisch beeld van de dienst en verdedigt 
de belangen ervan 

Met 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 Wegeniswerken van de Stad Brussel dat 

instaat voor de vernieuwing, het onderhoud en het in stand houden van de openbare 
ruimte. De Dienst Openbare Werken houdt zich bezig met de bestrating en asfaltering van 
de gemeentelijke wegen, het onderhoud van de voetpaden en herstellingen van het 
stadsmeubilair. De dienst verzorgt ook de permanente en tijdelijke wegsignalisatie. 



 

 

 

VEREIST DIPLOMA 

• Je bent in het bezit van een master  
 

PROFIEL 

• Je bent in staat om een constructieve samenwerking op te zetten met interne en 
externe partners 

• Je hebt ervaring met projectbeheer en gebruikt plannings- en opvolgingstools 

• Je hebt ervaring op het vlak van animeren en leiden van vergaderingen 
• Je hebt kennis van de wetgeving op overheidsopdrachten 
• Je kan overweg met MS Office en AutoCad 
• Je drukt jezelf vlot uit in het Nederlands en het Frans (mondeling en schriftelijk) 

 
AANBOD 

• Een job op universitair niveau 
• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3244,59euro (eventueel verhoogd in functie van 

eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor 
het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

loonsimulator.  

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

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

• Mogelijkheid om te telewerken en 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) ten laatste op 25/02/2022. 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 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. 

 

 



 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 

Het Departement Grondregie van de Stadseigendommen beheert het onroerend 
goedpatrimonium van het privé domein van de Stad, dat bestaat uit ongeveer 3800 
woningen, waarvan 1150 met omkaderde huur, +/- 70 woningen aangepast aan personen 
met een handicap, 35 studentenkoten, 177 woningen met een gemeenschapsinfrastructuur 
voor ouderen), 1700 parkings, meer dan 400 winkels en kantoren en 120 erfpachten, 
opstalrechten en/of concessies. 

De Grondregie verhuurt gebouwen op het gehele grondgebied van de Stad:  appartementen 
en huizen vooral in het stadscentrum, de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwwijk, Haren en Neder-
Over- Heembeek.  

Volgens de specificiteiten van de bestemming sluit ze erfpachten, concessies, 

handelshuurovereenkomsten en opstalrechten af.  

Ze beheert eveneens het Koninklijk Circus. 

Parallel ontwikkelt ze permanent nieuwe opportuniteiten omtrent grondeigendom teneinde 
het patrimonium uit te breiden. Deze operaties worden uitgevoerd door het valoriseren van 
de eigen grondreserve, reconversie, aankoop of verkaveling. 

Ze voert de processen uit van A tot Z: van de aankoopfase (in voorkomend geval) en het 

ontwerp tot de volledige uitvoering, de verhuring, het beheer en onderhoud van de 
gebouwen. 

 

De Stad Brussel is op zoek naar een dossierbeheerder HR & communicatie  (H/F/X) voor het 
Departement Grandregie. 

 

 
MISSIE 

 
Je bent verantwoordelijk voor de lopende en diverse dossiers HR en van het centraal 
secretariaat van het Departement Grondregie, overeenkomstig de geldende wetgeving en 
procedures 
 
TAKEN 

• Je implementeert, controleert en evalueert projecten. Je coördineert menselijke, 
financiële en logistieke middelen 

• Je ontwikkelt allerlei instrumenten, processen en procedures in verband met human 
resources 

• Je coördineert de aanwervingsaanvragen van de diensthoofden en bent 
verantwoordelijk voor het beheer van de functiebeschrijvingen 

• Je stelt verschillende documenten op, zoals verslagen, e-mails, brieven, 
functiebeschrijvingen, notities, enz.  

• Je bent de referentiepersoon voor alles wat te maken heeft met welzijn op het werk. Je 
voert gesprekken in geval van conflicten 

• Je stelt de HR-dossiers van het personeel op en werkt ze bij op het vlak van 
tijdsregistraties, ziektes, opleidingen, verloven, enz. 

PROFIEL 



• Je bent in het bezit van een Bachelor in communicatie of HR 
 
Of 

 
Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau B 
(graad secretaris) 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-

of-getuigschrift-in-vlaanderen 
 

• Je werkt resultaatgericht en hebt een analytisch denkvermogen 
• Je bent in staat om te multi-tasken en gaat gestructureerd te werk 
• Je beschikt over een vlotte pen en een feilloze spellingkennis 
• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans, zowel schriftelijk als mondeling 

• Je kan vlot overweg met Office 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2488,83 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, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van  
3% van het brutosalaris 

• Mogelijkheid aan telewerk 

• 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) 

• Werkplaats: De Brouckèreplein 41 te 1000 Brussel 
 

 

SELECTIEPROCEDURE 

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een 
kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 18/05/2022.  Met onvolledige kandidaturen 
wordt geen rekening gehouden. 

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

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

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 



 

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

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



Gemeentesecretaris bij Stad Brussel (M/V/X) 

Missie: 

Onder het gezag van het College van Burgemeester en Schepenen, voor de algemene en coördinerende leiding 
van de administratie van de Stad instaan. Samen met de departementen de wettelijk voorgeschreven taken en de 
beleidsopdrachten zo effectief en efficiënt mogelijk realiseren. Aan de voorbereiding en evaluatie van het beleid 
deelnemen en voor de uitvoering ervan door de administratie zorgen, volgens de principes van goed bestuur. 

Taken: 

 Organiseren van de administratie, ontwikkelen van processen en rapportering om de 
beleidsdoelstellingen en een kwalitatieve dienstverlening aan de bevolking te realiseren. Het 
directiecomité voorzitten. Instaan voor goede informatiedoorstroming 

 Als hoofd van het personeel, organiseren, coördineren en controleren van de uitvoering van opdrachten 
en activiteiten van de diensten op kwantitatief en kwalitatief vlak. Werken aan een geschikte 
organisatiecultuur 

 Voorbereiden en uitvoeren, met name binnen het directiecomité, van de fundamentele beleidsassen die 
zijn opgenomen in het driejarenplan waarnaar wordt verwezen in art. 242 bis van de Nieuwe 
Gemeentewet 

 Opzetten, leiden, faciliteren van belangrijke strategische en veranderingsprojecten in samenwerking met 
het directiecomité 

 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen en juridisch en administratief advies 
geven aan de Gemeenteraad, het College en andere beslissingsorganen 

 (Mede-)Ondertekenen van alle officiële documenten (reglementen, dienstorders en briefwisseling) 
opgemaakt door de Gemeenteraad of het College, of één van haar leden, alsook de publicaties, akten 
en briefwisseling namens de Stad, behoudens delegatie 

 Instaan voor de installatie van nieuwe politieke organen;  voorbereiden van de agenda van de 
Gemeenteraad en het College 

 Kwaliteitsvol opstellen van p.-v. ’s van de vergaderingen, beraadslagingen en beslissingen van de 
Gemeenteraad, het College, de Politieraad en  de conferentie van de Burgemeesters. Opmaken van het 
jaarverslag overeenkomstig art. 7 van de ordonnantie van 12.01.06 betreffende de transparantie van de 
bezoldigingen en vergoedingen 

 Instellen en opvolgen van het interne controlesysteem zoals bedoeld in titel VI bis van de Nieuwe 
Gemeentewet 

 De processen-verbaal en dossiers betreffende GAS-boetes analyseren, naar de betrokken partijen 
luisteren en een administratieve sanctie voorstellen die in verhouding staat tot de inbreuk 

 Ontwikkelen en in stand houden van een netwerk van professionele relaties teneinde de belangen van 
de Stad te vrijwaren en het imago van de Stad te bevorderen 

Profiel 

1. De Belgische nationaliteit hebben  

2. Houder zijn van een diploma van master, een diploma van de tweede cyclus universitair onderwijs of 
daarmee gelijkgesteld hoger onderwijs, in een economische richting 
of 
de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen 

3. Relevante ervaring hebben van minstens 10 jaar in een functie van middle of hoog management 

4. Relevante ervaring hebben in strategisch management 

5. Kennis/Ervaring hebben van/in de organisatie van de openbare sector en de politieke 
besluitvormingsprocessen 

6. Voldoen aan de vereisten over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik van talen in de 
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (artikel 11 of gelijkwaardig) 

  



Aanbod 

 Tewerkstelling in statutair verband 

 Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster) 

 Plaats van tewerkstelling: Brussel 

 Maandelijks nettoloon: 6.991,75 € (minimum)/10.124,77 € (maximum) (weddeschaal A11) (toelage 
Directiecomité inbegrepen). Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, 
vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de O.E. Loopbaan van het Departement HR, alle 
dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02 279 24 40. 

 Bijkomende voordelen:  dienstwagen of mobiliteitsbudget, smartphone, maaltijdcheques, vrijstelling van 
het remgeld bij het UVC  Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF 
(Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola) 

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR via 
https://jobs.brussel.be/nl/vacature/63379/gemeentesecretaris-m-v-x-/ , samengesteld uit: 

• een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd; 

• een c.v.; 

• een kopie van het vereiste diploma; 

• een kopie van het door selor uitgereikt bewijs van taalkennis (artikel 11 of gelijkwaardig). 

Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden. 
De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is 26/11/2021. 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Je zal tewerkgesteld worden bij het Departement Burgerlijke zaken: een van de belangrijkste 
missies van dit departement bestaat erin een dienstverlening te bieden aan de burgers door 
het afleveren van identiteitskaarten, paspoorten, rijbewijzen, maar ook door de registratie van 
geboortes, sterfgevallen of huwelijken. 
 
De Directie Burgerlijke relatie is een nieuwe entiteit die door de stad is opgericht om haar 
burgers en gebruikers beter van dienst te zijn. Het is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en 
uitvoering van de omnikanaal-relatiestrategie, het beheer van producten en diensten en 
servicekanalen. De Directie Burgerlijke relatie staat in direct contact met de burgers en is de 

toegangspoort en het gezicht van de stad voor de gebruikers. 

 
De Stad Brussel is op zoek naar onthaal medewerkers (H/F/X) voor de Dienst Burgerlijke zaken 

 

 
MISSIE 

Je bent de eerstelijns persoon waarmee het publiek in contact komt en als zodanig draag je 

een positief en innemend beeld van De Stad uit. In uniform, je verwelkomt, oriënteert en 
begeleidt de burgers via verschillende kanalen en media (fysieke en telefonische ontvangst). 
Je beantwoordt standaard verzoeken van burgers.  
 
Je werkt in de ontvangstruimte van het atrium van het nieuwe Brucity-gebouw (zittend of 
staand), in de publieksruimtes (wachtzones, loketten, automatische terminals en digitale 

publiekzones) en in het contactcentrum of in telewerk voor de telefonie. 
 

TAKEN 

• Je verwelkomt en oriënteert burgers en voorziet hen van alle nuttige informatie 
• Je behandelt telefoongesprekken volgens specifieke instructies 
• Je beheert de stroom van mensen door ze naar de terminals en balies te begeleiden. 
• Je documenteert jouw interacties met de burger in het CRM platform 

• Je gebruikt het CRM-platform, internetsite, productfiches, … om te reageren op de 
verschillende verzoeken van de burger, je meldt ontbrekende of onjuiste informatie en 
voert zoekopdrachten uit om de lacunes op te vullen. 

• Je helpt burgers om een ticket te krijgen, een afspraak te maken en producten en 
diensten te bestellen die beschikbaar zijn op het MyBxl-portaal 

PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een certificaat secundair onderwijs 
Of 
Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau C 
(graad assistent) 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 
https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-
of-getuigschrift-in-vlaanderen 
 



• Je vindt het leuk om met het publiek om te gaan. Je begeleidt en helpt graag je 
medemens  

• Je bent dynamisch, goedlachs en empathisch  

• Je bent in staat een netwerk op te bouwen 
• Je bent oplossingsgericht 
• Je bent perfect tweetalig Nederlands-Frans 

 
AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2335,92 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, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van  

3% van het brutosalaris 
• Mogelijkheid aan telewerk 
• 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) 

• Werkplaats: https://www.brussel.be/bxl2021  
 

 

SELECTIEPROCEDURE 

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een 
kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 21/10/2022.  Met onvolledige kandidaturen 
wordt geen rekening gehouden. 

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

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

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 

 

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

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

 

 

 



 
De Stad Brussel is op zoek naar een diergeneeskundig inspecteur (M/V/X) 

 

 
MISSIE 

 
Je controleert de hygiëne van de voedingswaren in horecazaken, handelszaken en op de 
markten die zich bevinden op het grondgebied van de Stad Brussel. 
Je hebt zowel een preventieve als een repressieve rol te vervullen tegenover de uitbaters van 

deze zaken met als doel de verbruiker te beschermen tegen gezondheidsrisico’s. Je geeft 
advies en aanbevelingen over dierenwelzijn. 
 
Je werkt in een gedeeld kantoor onder leiding van de adjunct technisch directeur. Je werkt 
samen met interne diensten van de Stad en met de politie en de brandweer. Je mag leden 
van het intergemeentelijk laboratorium vergezellen tijdens inspecties. 
Deze functie is een combinatie van kantoor- en veldwerk. Er kan een beroep op u worden 
gedaan om met spoed en buiten kantooruren te werken.  
 
 

TAKEN 

• Je controleert de naleving van de hygiëneregels voor voedingswaren in de horeca- 
en handelszaken, maar ook op markten, tijdelijke evenementen. Je ziet toe op het 
welzijn van dieren en inspecteert keukens en hun gebouwen. 

• Je maakt verslagen op van de uitgevoerde inspecties 
• Je geeft een doorslaggevend advies over de vergunningen voor het openen of 

overnemen van HORECA-inrichtingen, alsmede over de vergunning. Je geeft advies 

aan andere diensten op het gebied van dierenwelzijn.  
• Je controleert de naleving van de hygiënenormen in het kader van aanvragen tot 

opening of overname van HORECA-inrichtingen 
• Je raadpleegt informatiekanalen om op de hoogte te blijven van de Europese en 

Belgische wetgeving inzake levensmiddelen. 
• Je informeert de politie in geval van een epizoötie over de te nemen maatregelen. Je 

speelt een rol bij de bewustmaking en de ondersteuning van de handelaars.  
 
PROFIEL 

 

 

VEREIST DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een master diergeneeskunde 

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

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

getuigschrift-in-vlaanderen 

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 
worden als een van de belangrijkste medewerkers van het Brussels Gewest. 

De algemene missie van het Departement Stedenbouw bestaat erin een ontwikkelingsvisie 
van het grondgebied van de Stad Brussel te bepalen en uit te dragen, die o. a. 
doelstellingen opneemt met betrekking tot een verstandig beheer van middelen, 
koolstofneutraliteit, klimaatbestendigheid en polycentrisme. Het departement ontwikkelt 
eveneens uitvoeringsstrategieën van deze visie door middel van plannen en reglementen 
(waaronder mobiliteit en parkeren), van stedelijke vernieuwingsprogramma’s, herinrichting 
van openbare en groene ruimten, en milieuprojecten. 

Het beheert o.a. de stedenbouwkundige vergunningen en de milieuvergunningen, de 
controle inzake desbetreffende overtredingen, openbare veiligheid en gezondheid. 

 



 

 
• Je bent vertrouwd met de wetgeving over voedselhygiëne en traceerbaarheid van 

levensmiddelen 
• Je hebt kennis van microbiologie 
• Je bent op de hoogte van de organoleptische eigenschappen van voedsel 
• Je hebt een vlotte pen en hebt een gezonde dosis overredingskracht 
• Je communiceert vlot in het Nederlands en het Frans 

 

Aanbod 

• 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 
• Mogelijkheid aan telewerk 
• 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) 

• Werkplaats: 

SELECTIEPROCEDURE 

• Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met 
een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op. Met onvolledige kandidaturen 
wordt geen rekening gehouden. 

• 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 pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in 
aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en 
technische competenties. 

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 

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

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



 


