Het gemeentebestuur van Jette is op zoek naar een

Architect – dienst Stedenbouw (m/v)
Halftijds vervangingscontract

Het gemeentebestuur van Jette geeft zich als opdracht een warme omgeving te creëren gericht op de
levenskwaliteit van de burgers.
Hiervoor engageert het gemeentebestuur van Jette zich om een veilige leefomgeving te garanderen waar
het goed leven is.
De dienst Grondgebiedbeheer heeft tot doel: de inwoners inlichten, sensibiliseren en controleren inzake
stedenbouwkunde.
Vacature
Architect – dienst Stedenbouw (m/v)
Opdracht
Als technisch deskundige in uw vaksector, adviseert u de burgers voor alle stedenboukundige
gerelateerde materies, en verzekert u een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de bevolking, met
eerbiediging van de wetgeving. In dat opzicht analyseert u een problematiek en levert u een aangepaste
oplossing.
Als projectleider zet u op touw een beheer- en opvolgingsysteem van het onderhoud, de herstelling en
de bouw, met medewerking van verschillende betrokkenen.
Hoofdtaken
Technische expertise
- De volledige analyse maken van de door de bevolking aanvragen
- De uitvoerbaarheid analyseren van de projecten voorgesteld door de burgers, door rekening te
houden met alle verplichtingen (wetgeving over de bouw, terreinbijzonderheden, keuze van het
materiaal, …)
- De reglementaire opvolging van de dossiers verzekeren (toepassing van de architectuur-,
stedenboukunde- en patrimoniumwetgeving)
Projectbeheer
- De uitvoerbaarheid van de projecten analyseren overeenkomstig de wetgeving en naargelang de
doelstelling van de vragers
- De voortgang van de gegeven toelatingen controleren
Toelatingsvoorwaarden
 Vereiste diploma : Architect (Master / Licentiaat)
 Over het Selor taalbrevet - schriftelijk (artikel 8) en mondeling (artikel 10) – beschikken, of bereid zijn
om erin te slagen
 Rijbewijs B
 Een blanco uittreksel uit het strafregister hebben

Gezochte profiel
Gezochte competenties :

Kennis
 Technische kennis van de bouwmethodes en vakken (bedenking, bouwschepping, stabiliteit, fundering,
riolering, structuren, afwerking, …)
 Nodige kennis qua het controle van de werken
 Kennis van het wettelijk kader inzake stedenbouwkunde
 Interesse voor het milieu en de duurzaame ontwikkeling
 Kennis van de actuele mode qua architectuur, maar ook van de vroegeren opgebouwde monumenten
 Goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Frans

Technische competenties
 Technische tekening
 Beheer van specifieke programma’s
 Technieken van voorstelling van de ruimte

Gedragscompetenties








Zin voor analyse
Oplossingsgerichtheid
Leerbekwaamheid
Resultaatgerichtheid
Teamgeest
Assertiviteit
Zin voor organisatie en structuur

Wij bieden :
 Halftijds vervangingscontract
 Uurrooster : glijdende uurrooster (begin tussen 07u30 en 08u30, middagpauze van een halfuur
tussen 11u30 en 13u30, vertrek tussen 15u45 en 18u00)
 Schaalwedde van niveau A (niveau Master) van toepassing in de Brusselse besturen
 Valorisatie van de anciënniteit voor voorgaande functies van Architect
 Dienstcheques van 6,10 € / werkdag
 Taalpremie in geval van het behalen van het Selor taalbrevet (schriftelijke en mondelinge proeven)
 Terugbetaling (100%) van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (nmbs, mivb, tec, delijn)
 Inhalen van overuren in de vorm van verloven
 Mogelijkheid om opleidingen te volgen
Selectieprocedure
De selectie bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge proef.

De gemeente Jette bevordert de gelijke kansen. Menselijke kwaliteiten zijn bepalend, ongeacht het
geslacht, de seksuele geaardheid, de leeftijd, de afkomst of de handicap van de persoon.

Hoe kunt u solliciteren ?
Stuur ons uw kandidatuur per mail (jobs@jette.irisnet.be) of per fax (02 422 31 95), door de
functiebenaming « Architect – dienst Stedenbouw – halftijdse vervanging » (of de referentienummer) in
het onderwerp duidelijk te vermelden, en door alle* hiernavolgende documenten door te sturen :
- CV
- kopie van het diploma
- eventueel de kopie van de Selor taalbrevet of kopie van de inschrijving voor de proef
* De onvolledige kandidaturen (die niet alle vereiste documenten omvatten) zullen niet in aanmerking
komen

U zal onze vacatures ook op bedrijfspagina LinkedIn terugvinden.

