FUNCTIEBESCHRIJVING
HVAC-ONDERHOUDSTECHNIEKER - ANDERLECHT/DILBEEK
EDF Luminus Solutions werft een HVAC-onderhoudstechnieker aan voor de regio Brussel.
EDF Luminus Solutions is het B2B-dienstverlenende bedrijf van de Groep EDF in België.
EDF Luminus Solutions is een onderneming die voor 49% in handen is van DALKIA en voor 51% in
handen van EDF Luminus. Het bedrijf ontwikkelt op actieve wijze 3 sectoren binnen het domein van de
energie-efficiëntie en richt zich op B2B-klanten:
- Energieprestatiecontracten (EPC);
- Onderhoud en uitbating van technische installaties in gebouwen;
- Energietransformatie (warmtekrachtkoppeling, warmtepomp …).
Binnen dit kader werft EDF Luminus Solutions HVAC-onderhoudstechniekers aan.

FUNCTIE
De onderhoudstechnieker staat in voor:
- Het preventieve en correctieve onderhoud van HVAC-installaties. Zij/Hij is in staat om situaties
waarin de installaties gebrekkig functioneren, te analyseren, een diagnose te stellen en
herstellingen uit te voeren;
- De optimalisatie van de installatieparameters om het energieverbruik te verminderen;
- De uitvoering van de periodieke controles van de installaties;
- De coördinatie en supervisie van de interventies van onderaannemers;
- De voorzorgsmaatregelen om veilig te werken;
- De flexibiliteit om zich binnen een kleine regio van site naar site te verplaatsen afhankelijk van de
vraag en de behoeften;
- Het verzorgen van een regelmatige rapportering over de activiteiten;
- De technieker zal ook deel uitmaken van een wisselende permanentiedienst en moet dus
mogelijk een interventie uitvoeren en de telefoon beantwoorden buiten de normale werkuren.

VEREISTE KWALITEITEN
-

Technisch diploma elektromechanica of elektriciteit (of gelijkwaardig);
Rijbewijs B;
Vlot Nederlands spreken, Frans is een bijkomend voordeel;
Minimaal 3 jaar ervaring in een gelijkwaardige functie;
Voldoende ervaring met het onderhoud van HVAC-installaties;
Teamspirit en leiderschap;
Communicatievaardig;
Goed voorkomen.

DE VOLGENDE COMPETENTIES ZIJN EEN TROEF
- Certificaten G1, G2;
- Competenties op het vlak van energie-efficiëntie;
- Competenties op het vlak van wetgeving in verband met gebouwen.

STANDPLAATS
Regio Anderlecht/Dilbeek
Solliciteren via jessica.lequeux@edfluminus.be

