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Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel,
omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee
denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.
Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de
maatschappij werken samen aan een boeiend
onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de
complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen
de hogeschool én op de werkvloer van onze
bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én
volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende
maatschappij.
Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil
samen met studenten, bedrijven en andere partners
experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op
levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek,
waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Taakinhoud

Profiel

De onderhoudstechnieker is verantwoordelijk voor het
correct en conform functioneren van de HVAC installaties.

 Je hebt een grondige kennis van HVAC installaties, het
regelen van het binnenklimaat, het nodige gereedschap
en materialen.
 Je beschikt over een relevant diploma: technisch
secundair onderwijs optie klimatisering/ verwarming of
gelijkwaardig door ervaring.
 Bijkomende opleiding binnen het vakgebied en/of het
beschikken over certificaten is een pluspunt.
 Je hebt een eerdere ervaring en/of (basis)kennis van
elektrische installaties
 Je begrijpt technisch vakjargon.
 Basiskennis van sanitaire installaties is eveneens een
pluspunt.
 Kennis van het Nederlands is geen absolute vereiste bij
aanwerving, wel de bereidheid om Nederlands te leren.
 Je toont interesse en enthousiasme op het werkterrein.
 Je neemt initiatief en bent een doorzetter.
 Je werkt nauwkeurig en denkt na vooraleer uit te
voeren.
 Je waakt streng over de veiligheid en de kwaliteit van het
uitgevoerde werk.
 Je kan zowel in team als zelfstandig werken.
 Je bent handig en bereid om bij te leren.
 Je werkt stipt en efficiënt.

Dit houdt volgende taken in:
 preventief onderhoud van de HVAC installaties
 uitvoering van kleine installatiewerken binnen
verwarming, koeling en ventilatie, …
 curatief onderhoud van de installaties: interveniëren bij
storingen of defecten, opsporen en herstellen van diverse
defecten, realiseren van rationeel energieverbruik, …
 je denkt mee na over onze gebouwbeheerssystemen
 interventies aan gebouwen en technische installaties,
andere dan de HVAC (zoals elektrische en sanitaire
installaties)
 interventie bij defecten of storingen, desgevallend buiten
de werkuren (dit betekent het opsporen en herstellen van
diverse defecten aan verwarmingsketels, luchtgroepen,
koelingen, …)
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Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten
en mogelijkheden om je talenten en competenties aan te
scherpen.
Een contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur als
arbeider van vzw Odisee, indiensttreding zo spoedig
mogelijk.
Op jaarbasis telt een werkweek 36 uren.
In de praktijk werk je in een 38-uren-week en krijg je 12
extra compensatiedagen toegekend.
Je bent bereid om sporadisch op zaterdag te werken.
Vorige relevante tewerkstellingen kunnen in aanmerking
genomen worden bij het bepalen van de
weddeanciënniteit.
De opdracht wordt uitgeoefend op campus Brussel (vlotte
bereikbaarheid met het openbaar vervoer).
Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer, of een fietsvergoeding, of een
kilometervergoeding woon-werkverkeer.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten solliciteren
ten laatste op zondag 12 januari 2020
online via werken bij Odisee?

Selectieprocedure
Kandidaten worden gescreend op basis van cv en
motivatiebrief. De kandidaten die op basis van deze
screening het meest aan het beschreven profiel
beantwoorden, worden uitgenodigd voor een
selectiegesprek.

Bijkomende inlichtingen
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de Dienst
Personeel, tel. 02-210 13 16 of via e-mail
kristien.staes@odisee.be.
Inhoudelijke informatie kan u via e-mail verkrijgen bij
Joëlle Theunis, campusdiensthoofd Facilitair en Technisch
beheer, joelle.theunis@odisee.be.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten van
21 december 2019 t.e.m. 5 januari 2020.

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen
tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender,
cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging
beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek
naar collega's met ervaringen en competenties die dit
ondersteunen.
Odisee, Warmoesberg 26, 1000 Brussel

