Projectleider Infra-ElecMec (M/V) (functie R1DF3)
Contacteer een “active recruter” in je buurt voor meer gedetailleerde en/of geactualiseerde informatie betreffende
diploma’s, selectieproeven, opleiding, loopbaanmogelijkheden.
Website: https://www.mil.be/nl/pagina/informatie-inwinnen
Beschrijving van de functie
Is een officier gespecialiseerd in het geïntegreerd beheer van militaire infrastructuur. Hij bestudeert en werkt het
technische gedeelte uit van de lastenboeken voor bouwprojecten in het domein van speciale technieken
(elektromechanica, elektriciteit, HVAC (Heating ventilation and air-conditioning)) en staat in voor het werfbeheer.
Toelatingsvoorwaarden
Selectieproeven
Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van Vooraleer je wordt ingelijfd, word je gedurende
de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse meerdere dagen onderworpen aan een reeks
Bondstaat.
selectieproeven zoals psychotechnische proeven,
Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd sportproeven en medische proeven. Je resultaten zullen
van 34 jaar niet hebben bereikt.
bepalen of je geschikt en batig gerangschikt bent.
In bezit zijn van een vereist diploma (zie hieronder).
Diplomavereisten
Master (of Science) in de electromechanica.
Een gelijkwaardigheidsattest kan gevraagd worden bij NARIC-Vlaanderen. (http://www.naricvlaanderen.be/)
Opleiding
Je opleidingscyclus bestaat uit volgende onderdelen:
 Een militaire initiatiefase (MIF) van 10 werkdagen aansluitend op de inlijving (zie inlijvingsdatum). Deze
moet voltooid zijn binnen de 12 maanden volgend op de ondertekening van de dienstnemingsakte als
kandidaat-reservemilitair.
 Een gespecialiseerde militaire opleiding (GMO) van 8 à 10 werkdagen, aansluitend op de MIF.
 De gespecialiseerde professionele opleiding (GPO) van 1 tot 3 weken naargelang je functie, deze vindt
plaats in de eenheid waarvoor je gekozen hebt. De GPO vangt onmiddellijk aan na het slagen in de
GMO.
 Een week van evaluatie in je eenheid. Deze sluit onmiddellijk aan op de GPO.
Tijdens de volledige kandidatuursperiode worden de professionele en karakteriële geschiktheid, alsook de fysieke
conditie regelmatig beoordeeld.
Bijkomende informatie
Uiterste inschrijvingsdatum: 15/07/19
Inlijvingsdatum: 13/09/19 ou/of 27/09/19
Tijdens de opleiding (MIF en GMO) is het internaat regime van toepassing. Gehuwden en samenwonenden kunnen
hierop een uitzondering vragen.
Je begint je loopbaan in CCI (eenheid) te Evere (plaats) en onderteken je na de opleiding een voltijdse dienstneming
van één jaar (VEP), deze is eventueel verlengbaar.
Je wordt aangeworven volgens de regelgeving hernomen in het statuut van het reservekader. In functie van de
behoeften van Defensie kan je, onder bepaalde voorwaarden, overgaan naar het beroepskader.
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