
Functieomschrijving

Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid is een paragewestelijke die onder het toezicht staat 
van de Voogdijminister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Zijn opdrachten omvatten met name de ophaling en verwerking van gesorteerd en niet-gesorteerd 
huisvuil en daarmee gelijkgesteld afval, alsmede de straatreiniging. Het staat eveneens in voor 
het beheer van de gewestelijke Recypark, de grofvuilophaling, de lediging en de reiniging van 
de glasbollen en onmiddellijke omgeving.

Momenteel in herontwikkeling om zich te positioneren als een voorbeeldige speler op het vlak 
van afvalstoffenbeheer, circulaire economie en stadsnetheid in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest is Net Brussel een essentiële speler, gedreven door menselijke waarden en innoverende 
projecten.

Om zijn doelstellingen te bereiken, zoekt het Agentschap het volgende profiel:

Je uitdagingen

Onder de leiding van je verantwoordelijke, sta je in voor:

• de identificatie van defecten en storingen op volgende gebieden: 
  - verbrandingsmotoren (beheer motor)
  - aandrijvingen van de voertuigen (versnellingsbak, ophangingen, remmen, banden, etc.)
  - bovenbouw van onze voertuigen en hydrostatische aandrijvingen op basis van de   
    hydraulische, pneumatische en elektrische plannen
• het veranderen of herstellen van motoren, versnellingsbakken, koppelingen, ophangingen, starters, 

hydraulische cilinders, remmen, banden, etc.
• het bepalen van technische oplossingen voor herstelling
• de herstelling van het rollend materieel van het Agentschap
• het onderhoud van het rollend materieel van het Agentschap 
• het onderhoud van het materieel waarvoor je instaat 

waarbij je de termijnen opgegeven door je hiërarchische meerdere naleeft opdat de voertuigen zo snel 
mogelijk kunnen worden hergebruikt door de netheidswerkers.  

Mecanicien/Mecanicienne (10 posten)Mecanicien/Mecanicienne (10 posten)

Met z’n alleen maken we Brussel mooier !



Je talenten

• Je hebt een technisch diploma mechanica of elektromechanica A2 of A3, met een eerste geslaagde 
ervaring als mecanicien in de automobielsector

• Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands of het Frans
• Je hebt het rijbewijs B. Het rijbewijs C is een troef
• Je bent georganiseerd, nauwgezet en plichtsbewust
• Je werkt goed zelfstandig en in team
• Je hebt een grote flexibiliteit
• Je bent goed stressbestendig en je kunt je stress beheren
• Je wil je inzetten in je werk en erin groeien

Je kennis

• Kennis van de regels inzake arbeidsveiligheid
• Kennis van de technische aspecten van het wagenpark 
• Kennis van het materieel waarvoor je instaat 
• Grondige kennis van de mechanica en in het bijzonder van de theoretische kant van je branche
• Schema’s en mechanische, elektrische, hydraulische en pneumatische plannen kunnen lezen en 

interpreteren
• Defecten kunnen opsporen
• Ervaring in bandenmontage is een troef voor een van de 10 functies

We bieden je

• Voltijds contract voor bepaalde tijd, met mogelijkheid van contract voor onbepaalde tijd
• Uurrooster van 6.30 tot 14.00 uur, van maandag tot vrijdag
• Loon volgens het barema 
• Productiviteitspremie – eindejaarspremie - vakantiegeld
• Extralegale voordelen (maaltijdcheques, vrijkaart MIVB, hospitalisatieverzekering, voordelen van 

de Sociale dienst,…)

Contact

Mail je sollicitatiebrief met CV ter attentie van Christophe BOON, Assistent Personeelsbeleid, met 
vermelding van de referentie "2022 – MECA" christophe.boon@arp-gan.be.

Met z’n alleen maken we Brussel mooier !

      
Net Brussel promoot de diversiteit en moedigt personen met een beperking 

aan om te solliciteren


