
 

Functie: elektrotechnicus (m/v/x) 

Polyvalent technisch medewerker Dienst FM Onderwijs 

voltijds contract - onbepaalde duur 

 

De Stad Gent en het OCMW Gent werken met meer dan 7.000 mensen aan een optimale 
dienstverlening voor een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Heb je zin om je 
dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de stad? 
Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en 
een vernieuwende blik op de toekomst. 

Functie-inhoud 

• Je herstelt, onderhoudt, plaatst en past elektrische installaties (zwak- en sterkstroom) 
conform AREI aan.  

• Je kan een elektrisch schema (eendraadschema) lezen en correct toepassen. Als dit 
nodig is kan je hier ook de nodige wijzigingen op aanbrengen.  

• Je kan de opmerkingen op een keuringsverslag interpreteren en brengt oplossingen aan 
om de installatie conform AREI te krijgen.  

• Je kan metingen uitvoeren en interpreteren op de elektrische installatie (spanning, 
stroom, isolatiemeting).  

• Je ondersteunt ook bij technische opdrachten die niet tot jouw expertisegebied 
behoren. Je kan ingezet worden om kleine werken van andere technische disciplines uit 

te voeren die je tijdens je werk tegenkomt.  
• Je kan zelfstandig werken, maar ook in team. Je kan je werk zelf organiseren en een 

inschatting maken van het nodige werk en het materiaal dat je hiervoor nodig hebt.  

• Je kan kleine bestellingen plaatsen bij leveranciers met een tablet, smartphone of 
computer. Je kan een mail opmaken/versturen en beantwoorden.  

• Je kan werken op stellingen en ladders. Je hebt geen hoogtevrees.  

• Je werkt in omstandigheden die een goede fysieke conditie vereisen.  
• Als je start in de job moet je beschikken over een rijbewijs B (handgeschakeld). 

• Je kan ingeschakeld worden in een permanentiesysteem (grondgebied Gent).  
 

 
Contactpersoon  

Björn Branswijk hoofdtechnisch medewerker Dienst FM Onderwijs 

0471 66 63 98 


