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AQUIRIS, het waterzuiveringsstation van Brussel-Noord, is een filiaal van Veolia dat na een 
aanbesteding van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd opgericht om voor 

Brussel-Noord een zuiveringsstation te ontwikkelen, te bouwen en gedurende een periode 
van 20 jaar te exploiteren. Dankzij dit zuiveringsstation kan het afvalwater van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Woluwebekken worden gezuiverd. De 
exploitatieperiode ging van start in maart 2007.

Voor de vestiging van AQUIRIS zoeken we een onderhoudstechnicus gespecialiseerd in 
warmtekrachtkoppeling. 

FUNCTIE OMSCHRIJVING
Instaan voor de controle en de opvolging van de installatie voor warmtekrachtkoppeling op 
het bedrijfsterrein.
Elektriciteit en afstelling:

- Opvolging van de werkingsparameters van de uitrustingen en opsporen van 
anomalieën.

- Analyse van de elektriciteitsplannen en uitvoeren van herstellingen.
- Omkadering en opvolging van elektriciteitswerken (HS/MS/LS/ZLS).

Warmtekrachtkoppeling:
- Verifiëren van de werkingsparameters (temperatuur cilinders, uitlaatdruk, druk van 

biogas, spanning van batterijen, …)
- Interpreteren van analyses van biogas, warm water en motorolie, en plannen van 

eventuele correctiemaatregelen.
- Opvolgen van de prestaties van de uitrustingen.
- Opvolgen van de ontvochtigingsinstallatie.
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Instaan voor de communicatie met de hiërarchie indien anomalieën of incidenten worden 
vastgesteld.
Het systeem inzake kwaliteit / veiligheid / milieu / energie toepassen en doen toepassen.
Vanuit de eigen ervaring en kennis van de installaties verbeteringsmaatregelen inzake QSE 
voorstellen.
Deelnemen aan opleidingen en sensibiliseringscampagnes op het vlak van QSE.

PROFIEL
- Bachelorsdiploma elektriciteit/elektromechanica (A1) en minstens 5 jaar ervaring.
- Nauwgezetheid, organisatietalent, servicegerichtheid.
- Beschikbaarheid.
- Teamgeest. 

ONS AANBOD
- Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.
- Salaris in overeenstemming met uw profiel, aangevuld met extralegale voordelen.
- Een boeiende werkomgeving in een technische sector die constant in evolutie is.

De Veolia Groep is gespecialiseerd in watercyclusbeheer, beheer en terugwinning van 
afvalstoffen, en energiebeheer. De Groep draagt bij tot de duurzame ontwikkeling van steden 
en sectoren, en helpt mee om de toegang tot hulpbronnen te verbeteren en de beschikbare 

grondstoffen te beschermen en te hernieuwen. 

NFORMATIE OVER DE VACATURE
Solliciteer nu, door jouw CV door te sturen naar jobs.be@veolia.com 
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