
 

 

 

Technisch deskundige veilig werken – Elektriciteit 
(m/v/x) voor de Algemene Directie Humanisering van de 
Arbeid 
 

Jobinhoud 

• Je geeft technische ondersteuning bij demonstraties over veilig werken op elektrische 

installaties, machines voor hout- en metaalbewerking en/of andere technische machines, 

arbeidsmiddelen of installaties.  

• Je legt uit en toont aan werknemers en werkgevers hoe zij op een veilige manier moeten 

omgaan met technische apparatuur om zichzelf en hun omgeving te beschermen. 

• Je staat in voor het onderhoud van het demonstratiemateriaal aanwezig in de 

modelwerkplaatsen: 

o Je herstelt de installaties en het demonstratiemateriaal 

o Je controleert de installaties op het vlak van veiligheid 

o Je werkt mee aan de ontwikkeling van nieuw didactisch materiaal. 

• Je werkt nauw samen met externe experten op verschillende locaties binnen het domein 

veilig werken om de nodige technische ondersteuning te verzekeren. 

• Je beheert het materiaal en de technische uitrusting (o.a. stockbeheer, tekorten signaleren, 

bestellingen en leveringen opvolgen). 

• Je werkt mee aan de uitwerking van lespakketten (o.a. cursusmateriaal) in overleg met je 

collega’s en de leidinggevende. 

• Na een inwerkperiode geef je zelfstandig theoretische en praktijklessen over veilig werken 

met arbeidsmiddelen en elektrische installaties. 

• Je ontwikkelt je kennis verder in de diverse domeinen van welzijn op het werk, waaronder de 

persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 

Meer info over de jobinhoud?  

Véronique Crutzen – Adviseur-generaal AD HUA 

AD HUA, Afdeling van de promotie van het welzijn op het werk 

Tel.: 02/233.42.05  

Mail: Veronique.CRUTZEN@emploi.belgique.be  
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Werkgever 

Er is 1 plaats vacant voor de Directie van de modelwerkplaatsen bij de Afdeling van de promotie van 

het welzijn op het werk binnen de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) (Hoofdbestuur Ernest Blerotstraat 1, 1070 

Brussel). 

De Directie van de modelwerkplaatsen staat in voor het beheer van de modelwerkplaatsen, opgericht 

voor de promotie van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Zij omvat een 

demonstratielaboratorium voor elektriciteit en een stand over persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Tevens organiseert zij bezoeken aan de modelwerkplaatsen en staat zij in voor opleidingen rond veilig 

werken. De directie bestaat uit 5 personeelsleden: 2 ingenieurs (FR en NL), 2 technische medewerkers 

(FR en NL) en een administratieve assistent. Naar aanleiding van het pensioen van de Nederlandstalige 

medewerker, wordt er nu een vervanger gezocht.  

De Afdeling van de promotie van het welzijn op het werk zorgt voor de promotie en de informatie 

met betrekking tot het welzijn op het werk op internationaal en Belgisch niveau.  Ze ontwikkelt 

actieprogramma's over de verspreiding en het gebruik van "goede praktijken" en netwerken die 

informatie uitwisselen over het welzijn op het werk. 

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA) heeft als algemene opdracht de 

voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake het welzijn op het werk en de 

sensibilisering van de sociale en economische actoren inzake de humanisering van de arbeid. 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) draagt bij tot de groei van de 

werkgelegenheid en is belast met de verbetering van de kwaliteit van de arbeid in een Belgische, 

Europese en internationale context.  

Wij verzoenen de belangen van de werknemers en werkgevers door kwaliteitsvolle loon- en 

arbeidsvoorwaarden te verzekeren en door de creatie en het behoud van werk te bevorderen nodig 

voor de sociaal-economische vooruitgang. 

Om dit te bereiken doen wij aan onderzoek en maken wij analyses en studies, werken wij het vereiste 

juridisch kader uit, zorgen wij voor het goede verloop van de sociale dialoog en voorkomen wij 

collectieve conflicten, en waarborgen wij de toepassing van de normen via promotie, preventie, 

toezicht en sanctie. 

Als troeven beschikken wij over een veelzijdige expertise en een ruime ervaring, en over onpartijdige 

toezichtsdiensten voor de naleving van het arbeidsrecht. Wij bouwen bruggen met en tussen onze 

‘stakeholders’, voornamelijk de sociale partners. 

In onze relaties met de externe en interne partners plaatsen wij de kernwaarden engagement, 

solidariteit, professionalisme, integriteit en openheid voorop. 

 

 

 

 

 

https://werk.belgie.be/nl/over-de-fod/structuur-van-de-fod/ad-humanisering-van-de-arbeid
https://werk.belgie.be/nl
https://werk.belgie.be/nl
https://werk.belgie.be/nl/over-de-fod/toegang-tot-de-diensten/toegangsplan-tot-de-fod


Selectieprocedure  

Meer info over de selectieprocedure? 

Paulien STEVENS – Selectieverantwoordelijke FOD WASO 

Directie van de Planning, Selectie en Loopbaan 

Tel.: 02/233.41.15 

E-mail: hr@werk.belgie.be  
 

Solliciteren 

Solliciteren kan tot en met 20/07/2020 via de algemene selectieprocedure: 
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG20219. 
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