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Wie zijn we?  

Deel uitmakend van de directie gebouwen en patrimonium:  

- de realisatie van bouwprojecten zoals die beschreven zijn in een meerjarenplan 

(investeringsplan); 

- patrimoniumbeheer met betrekking tot de in standhouding en onderhoud van de 

eigen gebouwen; 

- het leveren van subsidieadviezen aan beleidsdirecties. 

 Wat doe je? 

Als adjunct van de directeur – ingenieur werk je actief mee aan de gehele beleidsondersteuning 

(beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen de directie Gebouwen en 

Patrimonium. 

 

Je bent medeverantwoordelijk voor de gebouw- en patrimonium-gerelateerde 

beleidsondersteuning. Je organiseert en coördineert de dagelijkse werkzaamheden, zodat de 

vooropgestelde doelstellingen bereikt worden, rekening houdend met de financiële richtlijnen 

en de vigerende reglementering. 

 

Je legt verbanden tussen de visie van verschillende beleidsdomeinen en infrastructuur en je 

werkt actief mee aan een strategisch bouwbeleid. 

 

Jouw takenpakket kan zeer divers zijn, gaande van projectleiding en adviesvorming tot 

beleidsondersteuning en visievorming. 

 

Je rapporteert aan de directeur Gebouwen en Patrimonium. 

 

Je opdrachten zijn:  

- Je staat in voor de opmaak en opvolging van technische bestekken; 
- Je volgt de (recente) evoluties op binnen de bouwtechnische wereld (o.a. wetgeving, 

normeringen, installaties, beheersystemen, raamcontracten, … ) en biedt hierbij 
ondersteuning aan anderen; 

- Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie, het (mee)realiseren en ondersteunen 
van acties en projecten in functie van de implementatie, professionalisering en 
monitoring van patrimoniumbeheer: 

o Technisch beheer: energie, duurzaamheid, veiligheid, stabiliteit, keuringen, 
toegangscontrole, milieuvergunningen, onderhoud installaties, technische 
screening van het patrimonium, … 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie zoekt een: 

Adjunct van de directeur - ingenieur (niveau A) 
Directie Gebouwen en Patrimonium  

 
Tewerkstellingsstatuut: contract van bepaalde duur  
 
 Standplaats: Renaissance  

Werkregime: voltijds (100%) 
 
Adres:  Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel 
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o Zakelijk en contractbeheer: gebruikersovereenkomsten, huisreglementen, 
huurcontracten, terugvorderingen, nutsvoorzieningen, belastingen en 
heffingen, raamcontracten, … 

o Vastgoedbeheer: aankoop en inhuren van gebouwen voor eigen diensten en 
verzelfstandigde eenheden 

o Inventarisatie en rapportering: facilitair management informatiesysteem 
- Je staat in voor de werfopvolging; 
- Je stuurt het participatie- en informatietraject om tot een gedragen eindresultaat te 

komen voor alle betrokkenen; 
- Je coördineert de werkzaamheden en de processen; 
- Je staat in voor de monitoring en feedback geven van de beleidsuitvoering aan het 

beleid; 
- Je vertegenwoordigt de administratie bij interne en externe klanten; 
- Je staat in voor de financiële opvolging en rapportering. 
-  

Wie zoeken we?  

Je hebt een diploma van het hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat) in burgerlijk 

ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect of industrieel ingenieur. De VGC houdt rekening met 

elders verworven competenties (EVC). Beschik je over een EVC-attest, dan kom je ook in 

aanmerking. 

 

Competentieprofiel 

Waardegebonden competenties  

- dienstbaar zijn 

- integer handelen 

- betrokken zijn 

Niveaugebonden competenties 

Interactief gedrag 

- anderen overtuigen 

- samenwerken 

Omgaan met informatie 

- problemen analyseren 

- oordelen vormen 

- een visie ontwikkelen 

Probleemoplossend gedrag 

- initiatief nemen 

- organisatiesensitief handelen 

Beheersmatig gedrag 

- plannen en organiseren 

- opvolgen van taken en processen 

Functiegebonden competenties 

- Je hebt kennis en/of sterke interesse inzake technische installaties en 

gebouwbeheersystemen 

- Je hebt ervaring in patrimoniumbeheer 

- Je hebt ervaring in projectbeheer 
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- Je hebt kennis van overheidsopdrachten 

- Je bent computervaardig 

- Je hebt gevorderde kennis van Excel en kennis van AUTOcad  

Wat krijg je in ruil? 

- Een voltijds (100%) contract van bepaalde duur met ingang vanaf 15 juni 2019 tot en met 

31 december 2019 (met mogelijkheid tot verlenging).  

- Loonschaal A111 – Adjunct van de directeur  

- Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, 

gratis woon-werkverkeer (abonnement openbaar vervoer, fietsvergoeding), 

maaltijdcheques en ruime vormingsmogelijkheden.  

Hoe solliciteren? 

Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief en een kopie van jouw hoogst behaalde 

diploma/EVC-attest, ten laatste op 22/05/2019. 

Dat kan:  

- per post: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Personeel en HRM, Wendy 

Vandervelde, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel 

- of via e-mail: jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘sollicitatie ingenieur’ 

 

De selectiegesprekken zijn gepland in de week van 27 mei in de Emile Jacqmainlaan 135, 

1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging. 

Nog vragen over deze job? 

Contacteer Gordan Cengic, directeur Gebouwen en Patrimonium, op het nummer 02 563 04 21 of 

via gordan.cengic@vgc.be.  

 

Nog vragen over de  selectieprocedure of aanwervingsvoorwaarden?  

Contacteer Wendy Vandervelde, deskundige directie PHRM, op het nummer 02 563 07 33 of via 

wendy.vandervelde@vgc.be. 
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