
VIVAQUA WERFT AAN! 
 
VIVAQUA is een van de belangrijkste openbare waterbedrijven van België. VIVAQUA 
produceert drinkwater en zorgt in het Brusselse Gewest voor de dienstverlening in verband met 
waterdistributie, beheer van de rioolnetten en strijd tegen de overstromingen. 
 
VIVAQUA stelt momenteel 1 400 mensen tewerk en biedt boeiende en uiteenlopende functies 
en een aantrekkelijk salaris in een overheidsbedrijf dat zich in een overgangsfase bevindt.  
 
VIVAQUA organiseert een selectie-examen met het oog op de aanwerving en de aanleg van 
een wervingsreserve van: 
 

TEAMLEIDER VOOR WERKZAAMHEDEN AAN 

DRINKWATERDISTRIBUTIENETTEN EN/OF RIOOLNETTEN (M/V/X) 
 
De functie: 
 
Als teamleider bent u verantwoordelijk voor 

• de planning en de organisatie van het werk van uw ploegen, uw interventies en uw 
 bouwplaatsen 
• bijstand en advies aan uw ploegen, follow-up en controle van de kwaliteit en de 
 kwantiteit van het werk 
• het beheer en de oplossing van eventuele problemen en moeilijkheden op het vlak van  
techniek en human resources 
• het administratief beheer van uw dossiers. 

 
Uw profiel: 
 

• U bent in het bezit van ten minste het diploma van het hoger secundair onderwijs 
Studenten die in het schooljaar 2018-2019 zijn ingeschreven in het laatste studiejaar 
 waarna ze het vereiste diploma behalen, mogen zich kandidaat stellen. 
• U hebt een goede kennis inzake hydraulica en/of technologie bij werken burgerlijke 
 bouwkunde en de specifieke toepassingen ervan voor aanleg en renovatie van 
 distributieleidingen, riolen en openbare wegen  
• U houdt zich aan de deadlines alsook aan de kwalitatieve en kwantitatieve  
doelstellingen 
• U houdt ervan een ploeg te sturen en te leiden en bent in staat uw medewerkers te  
motiveren 
• U hecht veel belang aan de veiligheid 
• U bent flexibel en autonoom 
 

Bij de aanwerving moet u in het bezit zijn van een rijbewijs B. 
 
Ons aanbod: 
 

 - Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur   
 - Een aantrekkelijk salaris 
 - Een voltijdse betrekking van 36.30 uur/week 
 - Extralegale voordelen: 
  O aanvullende groepsverzekering  
  O hospitalisatieverzekering 



  O maaltijdcheques van 8 euro 
  O tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten 
  O eindejaarspremie 
  O variabele werktijd 
  O tot 28 verlofdagen per jaar 
  O opleidingen in verband met de uitgeoefende functie 
  O stabiel werkkader in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het 

vaandel draagt 
  

U wordt aangeworven als u voor de selectie-examens bent geslaagd en op basis van de 
rangschikking van die examens. De geslaagden die niet onmiddellijk kunnen worden 
aangeworven, zullen worden opgenomen in een wervingsreserve die drie jaar geldig is. 

 
U kunt meer informatie over het examenprogramma vinden op onze website: 
 
https://www.vivaqua.be/nl/werkgelegenheid/gezochte-profielen#TEAMLEIDER VOOR 
WERKZAAMHEDEN AAN DRINKWATERDISTRIBUTIENETTEN EN/OF RIOOLNETTEN 
(M/V/X) 
 
Als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan uw kandidatuur, uw volledig cv en een 
kopie van uw hoogste diploma naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Human 
Resources, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel • fax: 02 518 84 54 • e-mail: HR@vivaqua.be. 
 
Uiterste datum van inschrijving:  zondag 24 maart 2019 
 
Opgelet: onvolledige of te laat aangekomen kandidaturen worden niet aanmerking genomen! 
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