SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Projectmedewerker Lichtplan publieke
ruimte
Bedrijfsnaam: Stad Antwerpen
Uiterste sollicitatiedatum: 30 augustus
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

x
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De Antwerpenaars kiezen voor een duurzame toekomst. Daarvoor zoeken ze een
projectmedewerker die verlichtingsprojecten realiseert in Antwerpen, en daarbij inzet ledverlichting. Ben jij de creatieve expert die de stad nog harder mee doet stralen?

Wat doe je
Je werkt mee aan de realisatie van nieuwe verlichtingsprojecten en ondersteunt de projectleider in het
plannings- en budgetbeheer van het lichtplan.
Je volgt de werkzaamheden van aanleg en herstellingen van de openbare verlichting op.
Je bent het eerste aanspreekpunt bij de opvolging van schadegevallen en meldingen. Je onderzoekt
vragen en meldingen en zet ze om in opdrachten voor de netbeheerder.
Je begeleidt de technische en administratieve oplevering van de nieuwe projecten.
Je doet controles op de uitvoering van gefactureerde prestaties van de netbeheerders.
Je bepaalt de locatie voor de inplanting van nieuwe lichtpunten bij (her-)aanleg, samen met de
netbeheerder.
Je ondersteunt districten en afdelingen met vragen over verlichtingsprojecten.

•
•
•
•
•
•
•

Wat verwachten we van je
Je kan uitvoeringsplannen lezen, interpreteren, en vertalen naar de werkelijke situatie.
Kennis van lichttechniek en de huidige verlichtingssystemen is een pluspunt, net zoals een basiskennis
tekensoftware zoals Autocad of Vectorworks.
Je werkt graag met cijfers en doet dat gestructureerd en accuraat. Je werkt daarbij vlot in digitale
systemen.
Je bent een teamspeler maar kan ook zelfstandig, snel en systematisch werken.
Je communiceert klantgericht, vlot en enthousiast. Je formuleert vlotte en duidelijke adviezen.
Je stelt praktijkgerichte oplossingen voor op een creatief en op onderbouwde wijze.
Je bent nieuwsgierig en wilt je blijven bijscholen.
Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad.

•
•
•
•
•
•
•
•

Aan welke voorwaarden moet je voldoen
•

Je bent in het bezit van een bachelordiploma en je voldoet aan de sollicitatievoorwaarden.

Wat mag je van ons verwachten
•
•
•
•

Je gaat aan de slag bij Stadsontwikkeling | Publieke Ruimte in Den Bell: Francis Wellesplein 1, 2018
Antwerpen.
Je wordt in dienst genomen als ‘deskundige (B1-3) met een contract van onbepaalde duur.
Je verdient een minimum bruto maandloon van 2.486,35 euro dat ook hoger kan zijn als je relevante
ervaring kan voorleggen. Jouw loonpakket kan je berekenen met de loonsimulator.
De stad biedt daarnaast een werkweek van 38 uren, een mooie work/lifebalans, opleidingen, werk in de
Antwerpse regio, en dat vanuit een modern hoofdkwartier.

Meer over het Lichtplan
•

De stad Antwerpen beheert samen met de distributienetbeheerder meer dan 55.000 lichtpunten. De
omvorming naar zuinige led-verlichting is de laatste jaren sterk ingezet. Al 13% van de lichtpunten
bestaan uit led. De stad wil de volgende jaren sterk blijven inzetten op dat spoor. Lees meer over het
Lichtplan.
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Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag ?
Solliciteer via:
https://www.antwerpen.be/nl/info/5d380c22c88d7b88cc45b733/projectmedewerker-lichtplanpublieke-ruimte
Mail: deskundige@antwerpen.be
Of contacteer een van de 2 aanspreekpunten voor deze selectie:
•
•

Els De Keyzer
Tessa Wackenier

03 338 25 36
03 338 68 72

dossiereigenaar
recruiter
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