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ADJUNCT TECHNIEK 
 

• staat in voor het preventief en curatief onderhoud van alle machines, installaties en gebouwen 
van de verschillende sites, 

• kan als back-up ingezet worden voor de adjuncten deponie, solidificatie en oudetragel, 

• legt verantwoording af bij de Verantwoordelijke exploitatie site JK.  
 
Verantwoordelijkheden: 
1. Uitvoeren, opvolgen en registreren van onderhouds- & herstellingswerken: 

• de machines (vb. graafkraan, bulldozer, …) 

• de installaties (vb. solidificatie, oudetragel, …) 

• de infrastructuur (vb. gebouwen, wielwassing, weegbrug, pompstation, …),  

• werkvergunningen, 

• uitvoeren Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA’s). 
 
2. Ondersteuning van de diensten exploitatie:  

• bijstaan productie-activiteiten deponie, solidificatie, oudetragel, 

• bijstaan beheer en onderhoud terrein, 

• waterhuishouding deponie, solidificatie en terrein, 

• periodiek bemonsteren van percolaat en drainagewater en de andere waterstromen OVMB 
(bemaling, grondwater, water solidificatie, waterzuivering, …), 

• interne opleidingen geven. 
 
3. Back-up voor de adjuncten deponie, solidificatie, oudetragel: 

• productie-activiteiten, 

• werken met machines zoals graafkraan, tractor, bulldozer, vrachtwagen, hoogwerker en 
heftruck.  

 
4. Melding en registratie van afwijkingen. 
 
Competentieprofiel 
Opleiding 
Affiniteit voor techniek is zonder meer een must. Je bent een geboren problem solver.  
 
Ervaring 
Een electro-mechanische opleiding is niet vereist maar is wel een pluspunt. 
Voor deze functie is een eerste werkervaring in een onderhoudsafdeling gewenst. Bij voorkeur in een 
productieomgeving. 
  
In het bezit zijn van of bereidheid tot het volgen van opleidingen 

− VCA, 

− basiscursus asbest verwijderen (32u) 

− elektriciteit BA5 
 
Gedragscompetenties 

− teamplayer 

− leervermogen tonen en kennis delen 

− stressbestendig zijn 

− resultaatgericht & nauwkeurig & veilig werken  

− flexibel 

− hands-on 
 

http://www.ovmb.be/
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CONTRACTVOORWAARDEN 

Arbeiderscontract PC 121 – Functie : Adjunct techniek – Functieklasse : 10.E Geschoolde arbeider 

• Loon : 17,0153 €/uur 

• Maaltijdcheque van 8,00 € zichtwaarde : 6,91 € WG + 1,09 € WN 

• Verplaatsingsvergoeding volgens barema 
 
Na positieve evaluatie van de proefperiode op interimbasis wordt een vast contract van onbepaalde 
duur voorzien. 

• Arbeiderscontract PC 121 
+ Hospitalisatieverzekering 

 
Volgende uurroosters zijn van toepassing: afwisselend telkens 37 u/week: 
Week 1 :  

• maandag tem donderdag 7.00-11.00 & 11.45-15.15 

• vrijdag 7.00-11.00 & 11.45-14.45 
Week 2 :  

• maandag tem donderdag 8.30-12.00 & 12.45-16.45 

• vrijdag 8.15-12.00 & 12.45-16.00 

 

http://www.ovmb.be/

