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Sinds 1989 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net als Vlaanderen en Wallonië, een volwaardig 
Gewest. Dat was een echte ommekeer in het beheer van het Gewest aangezien het sindsdien over 
eigen instellingen en bevoegdheden beschikt. Onder de gewestelijke instellingen bekleedt het 
Parlement een vooraanstaande plaats. Het Parlement is het hart van de democratie waar de 
belangrijke burgerwaarden tot uiting komen: luisterbereidheid, dialoog, verdraagzaamheid, 
besluitvorming voor het welzijn van eenieder. 

Het Brussels Parlement zoekt: 

 

Een hulptechnicus bij de directie Infrastructuur en Logistiek (tijdelijke functie) - (NL/FR) - 
(M/V/X)- (BP 2021- 004) 

 

Uw taken  

Binnen het Parlement, voert de audiovisuele hulptechnicus het beheer van de audiovisuele installaties, 
de telefooninstallaties en de kopieerapparaten uit en ondersteunt de verantwoordelijke van de cel 
samen met externe dienstverleners (audiovisuele installaties, IP-telefonie, kopieerapparaten) aan het 
Brussels Parlement.  
 
Hij zal er onder meer zorgen voor : 
 

- het onderhoud van de kopieerapparaten (toners vervangen, onderhoud van de apparaten, 
storingen oplossen …); 

- een eerste hulp te bieden voor storingen i.v.m. de telefonie en de kopieerapparaten en net 
verplaatsen van telefoons,… 

- een optimaal gebruik garanderen van de audiovisuele installaties tijdens de plenaire 
vergaderingen en de commissies samen met de verantwoordelijke van de cel; 

- het installeren van het audiovisuele materieel in de vergaderzalen vóór de aanvang van de 
commissievergaderingen of de extraparlementaire activiteiten; 

- het verzekeren van een permanentie bij audiovisuele activiteiten die tijdens en buiten de 
diensturen plaats vinden; op zelfstandige basis voor de gewone bezoeken en ter 
ondersteuning van de technicus bij grotere evenementen; 

- het beantwoorden van verzoeken en vragen van gebruikers van de apparatuur, telefonie, 
fotokopieerapparaten, audiovisuele of technische apparatuur;  

- assistentie bieden, zo mogelijk,  bij het oplossen van technische problemen met de installaties 
tijdens technische incidenten, met de ondersteuning van externe dienstverleners of 
hiërarchische verantwoordelijken, en zo nodig de verzoeken aan de dienstverantwoordelijke 
meedelen. 

Uw profiel 

U bezit een diploma van lager middelbaar onderwijs uitgereikt door een Belgische schoolinstelling 
voor middelbaar onderwijs (technische richting) of een in het buitenland behaald diploma dat door 
een bevoegde gemeenschapsinstantie instantie van de Gemeenschappen als gelijkwaardig wordt 
erkend, en 5 jaar beroepservaring is een pluspunt. 
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De kandidaten moeten in teamverband kunnen werken, stressbestendig zijn, doorzettingsvermogen 
hebben en nauwkeurig zijn. 

 

De kandidaat moet beschikken over de volgende competenties: 

 Technische competenties: 

- grondige kennis van de audiovisuele software van het Parlement, de mobiele installaties 
(overheadprojectoren, mobiel audiovisueel systeem, stemsysteem, beheer van de telefonie, 
beheer van storingen, bestelling van verbruiksgoederen voor fotokopieerapparaten, enz.)  

- goede kennis van het Frans, zowel mondeling als schriftelijk.  

Gedragsgerichte competenties: 

- zelfstandig en nauwkeurig werken, zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie; 

- vlot samenwerken met collega’s en informatie met hen uitwisselen; 

- flexibel en stressbestendig zijn, bereid zijn om buiten de normale werkuren te werken in geval 
van dienstnoodwendigheden;  

- steeds streven naar het verbeteren van kennis en vaardigheden. 

 

Ons aanbod 

- Een voltijdse betrekking op grond van het statuut van de tijdelijke medewerkers bij het Brussels 

Hoofdstedelijk Parlement; 

- Teamwerk met gevarieerde taken en te bereiken doelstellingen; 

- Een permanente vorming; 

- Een verloning op basis van de weddeschalen van het Brussels Parlement (vakantiegeld en 

eindejaarspremie inbegrepen)- loonschaal van hulptechnicus  (minimum wedde van 2.796,59 EUR  

bruto/maand aan de  huidige index); 

- Afhankelijk van uw beroepservaring (in de privé- of overheidssector), kan een bijkomende toelage 

worden toegekend (van maximum 6 jaar voor beroepservaring in de privésector); 

- Maaltijdcheques; 

- Een verplaatsingsvergoeding of een MIVB/MTB abonnement of een tussenkomst in de 

abonnementen bij de NMBS, de Lijn of TEC of een fietsvergoeding; 

- Een hospitalisatieverzekering; 

- 35 verlofdagen per jaar; 

- Een schooltoelage en toelagen voor de opvang en stages van kinderen ten laste.  

Voor meer informatie over de functie : José Pereda – verantwoordelijke van de cel Audiovisueel – 
jpereda@parlement.brussels –     tel.: 02 549 62 08) 

 

Geïnteresseerd? 

Stuur uw CV en uw motivatiebrief (met vermelding “BP 2021-004”) naar het volgende adres: 
jobs@parlement.brussels uiterlijk tegen vrijdag 19 november 2021 om 17.00 uur. 
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