
 

Specialist in speciale HVAC-technieken (M/V/X) 
 

LOJEGA is een openbare vastgoedmaatschappij (OVM) die 2500 sociale woningen in de gemeentes 

Jette en Ganshoren beheert. 

Ze heeft de missie om behoorlijke woningen te huur aan te bieden aan een prijs die afgestemd is op 

de inkomsten van een bevolkingsgroep die moeilijk toegang krijgt tot de private huurwoningmarkt.  

 

Algemene missie 

Als specialist in speciale technieken beheert u de werven en voert u ze uit. Onderhoud is tevens een  

zeer belangrijk aandachtspunt.  

De betrokken technieken zijn onder meer, HVAC, sanitaire voorzieningen.  

U heeft grondige kennis op deze gebieden.  

 

Belangrijkste verantwoordelijkheden 

De specialist in bijzondere technieken voert vooral de volgende voornaamste activiteiten uit: 

➢ Bestuderen en ontwerpen van dossiers voor aanbestedingen in bijzondere technieken 

voor diensten en werken; 

➢ Coördineren en controleren van het werk dat intern of met de hulp van een 

studiebureau wordt verricht; 

➢ Deelnemen aan startwerfvergaderingen en werfopvolgingen; 

➢ Het onderhoud van de verschillende installaties opvolgen in samenwerking met de 

directie en de bevoegde personen; 

 

Profiel 

➢ U bent houder van een diploma industrieel ingenieur of een graduaat in bouw (optie 

bijzondere technieken), elektriciteit, elektromechanica of elektronica. 

➢ U heeft nuttige kennis over bijzondere technieken en heeft ten minste 3 jaar ervaring op dit 

gebied. 

➢ U kunt autonoom werken, neemt initiatief en heeft inzicht in organisatie. 



➢ U kunt met het team, de huurders en de ondernemingen samenwerken en communiceren. 

➢ U beheerst de Office-pakketten (Word, Excel, Outlook). 

➢ U houdt ervan bij te leren en uw kennis te ontwikkelen, in het bijzonder op het vlak van de 

verschillende wetten over het vak (AREI, brand, HVAC, veiligheid enz.) en andere kennis 

(overheidsopdrachten, coördinatie veiligheid-gezondheid). 

➢ U heeft een  kennis van het Frans of het Nederlands, kennis van de tweede nationale taal is 

een troef; 

➢ U bezit een rijbewijs B. 

 

We bieden 

➢ U wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Het betreft een 

voltijdse betrekking.  

➢ Een salaris volgens de loonschaal van het bedrijf. 

➢ Onmiddellijke indiensttreding.  

➢ Voordelen: een aangename werksfeer in een dynamisch bedrijf met veel aandacht voor de 

nieuwe technologieën, zowel op het vlak van communicatie, zichtbaarheid en nieuwe, meer 

participatieve procedures; 

➢ Een goede vakantieregeling, 13e maand, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 

groepsverzekering en aanbod voor permanente vorming. 

 

Geïnteresseerd ? 

Stuur een motivatiebrief en uw cv voor 20 december 2021 naar mevrouw Monia Holvoet op het e-

mailadres m.holvoet@lojega.be 


