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Het hoofddoel van het Interventiecentrum & magazijnen (in Sint-Pieters-Leeuw) is de continuïteit 

van het net te verzekeren. Hiervoor staan er altijd teams 24u/24 paraat om allerlei geplande of 

onvoorziene interventies op de vervoersinstallaties uit te voeren, ongeacht of die onder 

gasatmosfeer staan of niet. Daarnaast is het één van hun taken de gastransportinstallaties aan te 

passen, te herstellen of te bouwen. Ten slotte zorgen ze ook voor de opslag en logistiek van 

specifiek gasmateriaal.  

 

Voor ons Interventiecentrum te Sint-Pieters-Leeuw zijn we op zoek naar een (m/v/x) 

 

Onderhoudstechnieker Inspectie Gasleidingen (Ref. 22007a) 
 

 

 

 

 

Samen met je collega’s waak je over de integriteit van het aardgastransportnet van 

Fluxys door het uitvoeren van pigging operations (schrapingen) waarmee de 

inwendige staat van het leidingnet onderzocht wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

• Je verzorgt de voorbereidende werken van de schrapingen zoals het opmaken 

van montageschema's, het reserveren en bestellen van het nodige materiaal en 

de montage ter plaatse; 

• Je voert de nodige schakelingen uit op diverse installaties over het volledige 

aardgastransportnetwerk om de schrapingen te kunnen realiseren; 

• Je staat in voor de dichtheidsproeven (onder lucht, stikstof of gas) van het 

materiaal; 

• Je verzorgt het onderhoud, de herstelling en het afstellen van het materiaal en de 

installaties; 

• Je volgt je werkzaamheden administratief op en staat in voor de rapportering van 

de uitgevoerde werken; 

• Je uitvalsbasis is het Interventiecentrum in Sint-Pieters-Leeuw maar je voert je 

opdrachten uit op de werven verspreid over het hele land. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je job   

Job purpose  



 

 

 

 

 

Om te slagen in deze job, heb je:  

• een A2 diploma in een technische richting (Mechanica, Elektromechanica, …) 

• een goed technisch inzicht en zin voor initiatief 

• een goede kennis van MS Office 

• sterke communicatieve vaardigheden  

• de stressbestendigheid om in crisissituaties snel te kunnen handelen 

• een uitgesproken teamspirit en verantwoordelijkheidszin 

• een uitgesproken zin voor veiligheid 

• een vlotte kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans en het 

Engels 

 

Verder vraagt deze functie om: 

• Een woonplaats binnen een straal van 60 km van het interventiecentrum in Sint-

Pieters-Leeuw 

• Een rijbewijs B alsook de bereidheid om een rijbewijs CE te behalen (opleidingen 

door Fluxys georganiseerd) 

 

 

 

 

 

• Solliciteer online via de Interne Loopbaansectie 

• Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met Patricia Jambé (+32 

(0)2 282 29 45). 

 

 

 

 
•    Type contract: Contract onbepaalde duur  
• Type functie: Gebaremiseerd 

Je 
profiel 

Solliciteren 

Bijkomende 

info  

https://fluxyssa.taleo.net/careersection/flxint/jobdetail.ftl?lang=nl&src=CWS-10141&job=22007a

