
Geef je carrière vleugels! 

Als luchthavenbeheerder zit Brussels Airport Company aan de stuurknuppel van de grootste 
luchthaven in België, in het hart van Europa: Brussels Airport. 

Het voorbije jaar kende de vlucht van Brussels Airport flink wat turbulentie, maar nu zitten we weer 
op koers.  Wij geloven in een mooie, duurzame toekomst voor onze luchthaven en hebben de ambitie 
om van Brussels Airport de beste luchthaven in Europa te maken. Zin om aan boord te komen en de 
luchthaven van morgen mee vorm te geven?  

Jouw bestemming?  

Om ons departement Asset management te versterken, zijn we voor de afdeling DNB-BA (Distributie 
netbeheer van Brussels Airport) op zoek naar een Technician High Voltage (M/V). 

Jouw vluchtinstructies 

• Je staat in voor het beheer van alle hoogspanningsinstallaties voor de hele luchthaven 
Je controleert en onderhoudt de hoogspanningskabines, en volgt renovatiewerven van de 
hoogspanningsinstallaties op 

• Je staat in voor de coördinatie en de follow up van nieuwe hoogspanningsinstallaties 
en controleert de plaatsing van de nieuwe installaties (beheer van kabels, plaatsen van nieuwe 
lijnen) 

• Je verzekert het opnemen van de meters en hun plaatsing bij de klanten van onze 
distributienetbeheerder ten einde hun elektriciteitsverbruik te kunnen factureren 

• Je manipuleert beveiligingsschakelaars en verdeelschakelaars onder hoogspanning en staat in 
voor de evenwichtige verdeling van de elektriciteitsspanning op het hoogspanningsnet 

• Je beheert de incidenten met kabels, hoogspanningsinstallaties, meteringinstallaties en staat 
in voor de coördinatie en de follow up van de herstellingen. Je detecteert en onderzoekt 
oorzaken van pannes, lost de problemen op en herstelt de hoogspanning 

• Je behandelt de nutsleidingaanvraag: je levert plannen aan, coördineert de detectie van kabels 
en kabeltrajecten op en volgt dit op 

• Je volgt de werken op die worden uitgevoerd door externe firma’s op basis van de opgemaakte 
lastenboeken 

• Je assisteert bij de uitvoering van de wettelijke controles van de elektrische installaties 
• Je maakt deel uit van een wachtdienst (on call interventies tijdens de nacht en de weekends) 
• Je rapporteert aan de Team Leader Exploitation 

Jouw paspoort 

• Je hebt een diploma Hoger Middelbaar Onderwijs (Electromechanica) of gelijkwaardig door 
ervaring 

• Je hebt kennis van het reglement van de elektrische installaties (AREI) 
• Je bent in het bezit van radiobrevet Belgocontrol (communicatie met verkeerstoren) of bent 

bereid om dit te behalen 
• Je hebt kennis van de topografie van de luchthaven of bent bereid dit aan te leren 
• Je hebt een luchthavenrijbewijs Airside of bent bereid om dit te behalen 
• Je hebt gebruikerskennis van de courante en de specifieke software 
• Je hebt praktische en technische kennis van alle luchthaveninstallaties die vallen onder het 

toezicht en onderhoud van de distributienetbeheerder 



• Je bent in het bezit van een getuigschrift BA4-BA5 of bent bereid deze te behalen door een 
interne opleiding 

• Je bent autonoom en teamgericht 
• Je werkt precies en nauwkeurig en hebt een hoog risicobewustzijn.  
• Je beheerst het Nederlands of het Frans. Je hebt een goede passieve kennis van de tweede 

landstaal en het Engels  

Onze service aan boord 

Bij Brussels Airport werk je in een wereld op zich, vol nieuwe kansen en boeiende uitdagingen. Je komt 
terecht in een unieke en inspirerende omgeving, die jouw talenten vleugels geeft.  

 
Bye bye files!  Brussels Airport is vlot bereikbaar met trein, bus en fiets! Verder geloven we in 
een ‘hybrid way of working’ waarin we thuiswerk afwisselen met werken op kantoor en geniet je 
van flexibele werkuren. Zo vind jij moeiteloos de juiste balans tussen werk en privé.  
 
Naast een aantrekkelijk salarispakket bieden wij je ook heel wat niet-financiële voordelen. Wat 
dacht je van een top-notch verzekeringspakket, kortingen op luchthavendiensten en 
maaltijdcheques?   
 
De check-in 
Zin gekregen om jezelf te overstijgen en met ons mee te reizen?  
Stuur jouw CV en motivatiebrief via de daarvoor bestemde link. En wie weet, verwelkomen we je heel 
binnenkort wel aan boord! 
 
Meer info?  
 
Heb je toch nog vragen? Contacteer dan gerust Nante Rasolo op 02/753.44.52 – 
nante.rasolo@brusselsairport.be 
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