
  
 
 
Brandweerzone Centrum verenigt 8 brandweerkorpsen: het beroepskorps van Gent en 7 
vrijwilligerskorpsen. Samen staan wij in voor de bescherming van 18 gemeenten in Oost-
Vlaanderen: Assenede, De Pinte, Deinze, Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Lochristi, 
Lovendegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, 
Wachtebeke, Zelzate en Zulte.   
 
Brandbestrijding is en blijft de kerntaak van de brandweer.  Het merendeel van onze 
medewerkers zijn dan ook brandweermannen en –vrouwen, zo’n 1000 in totaal.  Om alles 
draaiende te houden, is er naast de operationele inzet ook een goede administratieve 
ondersteuning nodig.  
 
Wil je graag een job met maatschappelijke relevantie, bekijk dan zeker onze vacatures.  Bij 
Zone Centrum zit je goed! Maak ook jij binnenkort deel uit van dit team? 
 
Momenteel zijn wij op zoek naar een: 
 

Adjunct van de directie – Communicatie  
contractueel – onbepaalde duur - niveau A 

 

Uw functie: 
 
Ter ondersteuning van de verdere uitbouw van onze diensten zijn we op zoek naar een 
gedreven en enthousiaste communicatiemedewerker met creatieve ideeën op het vlak van 
interne en externe communicatie. Je opdracht bestaat eruit om het beleid en de werking van 
de organisatie door te vertalen naar de medewerkers en andere betrokkenen binnen en 
buiten de organisatie. 
 
Als adjunct van de directie (communicatie) sta je in eerste instantie in voor het uitwerken en 
implementeren van een intern en extern communicatiebeleid voor de zone. Je werkt een 
communicatiestratiegie uit en vertaalt deze door naar een communicatiebeleidsplan. Je 
initieert, stuurt en faciliteert communicatie- en informatieprocessen. 
 
Je waakt erover dat de visie, missie en waarden van Brandweerzone Centrum correct 
worden doorvertaald naar je doelpubliek. Je zorgt ook voor een correcte 
informatiedoorstroming over de werking van de organisatie, de genomen beslissingen en de 
gevolgen hiervan.  
 



Als adjunct van de directie onderhoud en bouw je tevens communicatienetwerken uit  binnen 
en buiten de zone. Je werkt nauw samen met je collega communicatiemedewerker en je 
bent in staat elkaars taken over te nemen en elkaar te ondersteunen. 
 
Takenpakket interne communicatie: 

 Je  bouwt gerichte communicatiemiddelen uit o.a. digitale werkplek, nieuwsbrieven,.. 

 Je  organiseert overlegmomenten met het oog op gerichte informatie-uitwisseling o.a. 
roadshows,.. 

 Je vertaalt beleidsbeslissingen naar de specifieke doelgroepen 

 Je ondersteunt changetrajecten in de organisatie 

 Je geeft de selectie en wervingsprocedures en andere activiteiten mee vorm om de 
zone als aantrekkelijke werkgever te promoten 

 Je organiseert evenementen in functie van personeel o.a. personeelsfeest,… 

 Je brengt de vzw’s op één lijn en coördineert activiteiten; opendeurdagen, 
nieuwjaarsreceptie, oppensioenstelling,.. 

 Je slaagt erin om complexe boodschappen op een duidelijke, bevattelijke en heldere 
manier te communiceren 

 Je helpt de interne communicatie te optimaliseren door nieuwe acties en tools te 
implementeren en te verankeren in de organisatie 

 Je rapporteert regelmatig en correct over de voortgang van je taken 

 Je ondersteunt collega’s bij het effectief formuleren en verspreiden van 
boodschappen binnen de dienst en daarbuiten (o.a. dienstmededelingen,…) 

 Je fungeert als back up voor je collega die voornamelijk zal instaan voor de externe 
communicatie 

 
 

 

Takenpakket externe communicatie: 

 Je staat de pers te woord, doet aan speechwriting,.. 

 Je onderhoudt en bouwt gerichte communicatiemiddelen uit 

 Je staat in voor de crisiscommunicatie 

 Je helpt mee de huisstijl te ontwikkelen, bewaken en uitdragen 

 Je doet aan corporate branding en organiseert/coördineert allerhande evenementen 
(persmomenten, tweejaarlijkse receptie zone, evenementen naar aanleiding van 
bepaalde gebeurtenissen,..) 

 Je ondersteunt producties (vb. Helden van hier) en zorgt voor gadgets en 
relatiegeschenken 

 Je voorziet voorlichting voor de burger inzake dienstverlening (opmaken folders, 
opvolgen communicatienetwerk deelgemeenten, organiseren standen op beurzen en 
congressen) 

 Je beheert het video- en fotoarchief 

 Je helpt de externe communicatie te optimaliseren door nieuwe acties en tools te 
implementeren en te verankeren in de organisatie 

 Je bent een krak in sociale media en beheert onze eigen website 

 Je slaagt erin om complexe boodschappen op een duidelijke, bevattelijke en heldere 
manier te communiceren 

 Je rapporteert regelmatig en correct over de voortgang van je taken 

 Je fungeert als back up voor je collega die voornamelijk zal instaan voor de interne 
communicatie 

 
 
 



Deelnemingsvoorwaarden 
 
 
Aan de volgende voorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste inschrijvingsdatum voor 
de selectieprocedure: 
 

 Voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de betrekking 
gesitueerd is, conform artikel 11§3, 1° van de rechtspositieregeling administratief en 
technisch personeel van de Hulpverleningszone Centrum, met name een 
masterdiploma of een diploma hieraan gelijkgesteld 

 Gelet op de specificiteit van de functie van adjunct van de directie communicatie is 
het noodzakelijk dat de kandidaten beschikken over een masterdiploma 
communicatiewetenschappen of gelijkwaardig en één jaar professionele ervaring in 
het werkdomein communicatie.  

 

Aan de volgende voorwaarden moet voldaan zijn op het moment van aanwerving: 

 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie 
waarvoor ze solliciteren; 

 de burgerlijke en politieke rechten genieten; 

 medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen betrekking of functie, in 
overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij 
de uitvoering van hun werk. De medische geschiktheid van de kandidaat moet 
vaststaan op het ogenblik bepaald in de wetgeving betreffende het welzijn van de 
werknemers op het werk; 

 voldaan hebben aan de wetgeving met betrekking tot de leerplicht; 

 voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik 
der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; 

 de anti-discriminatie verklaring onderschrijven; 

 slagen voor de selectieprocedure. 
 
Laatstejaarsstudenten dienen het bewijs te leveren dat zij laatstejaarsstudent zijn op de 
uiterste inschrijvingsdatum. Ze dienen het bewijs te leveren dat ze voldoen aan de 
diplomavereisten op het ogenblik van aanstelling. 
 
De kandidaten dienen het bewijs te leveren dat zij voldoen aan deze algemene 
aanwervingsvoorwaarden. 
 

Programma selectieprocedure 
 
Om de te meten competenties efficiënt en doelgericht te kunnen beoordelen bestaat de 
selectieprocedure uit: 

 

1. Een eliminerend schriftelijk deel 
De kandidaten krijgen een of meer opdrachten relevant voor de functie voorgelegd. 
Dit gedeelte staat op 30 punten. Men moet 50% behalen om te slagen en om 
toegelaten te worden tot het volgende selectieonderdeel. Conform art. 19 ter van de 
rechtspositieregeling en gezien het potentieel aantal kandidaturen, wordt beslist dat 
er slechts 15 kandidaten, in volgorde van behaalde score, mogen doorgaan naar het 
volgend selectieonderdeel. 

 

2. een niet-eliminerend psychotechnisch deel  

 Dit gedeelte bestaat uit een capacitair onderzoek op het niveau van de functie, 
aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek op het profiel van de functie. 



 

3. een eliminerend mondeling deel  

In dit mondeling deel worden competenties en motivatie gemeten door o.a. 
werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases,… te bevragen. Eventueel dient de 
kandidaat een presentatie of dergelijke te geven. 

Dit gedeelte staat op 70 punten. De kandidaten moeten 50% behalen om te slagen in 
dit selectieonderdeel. 

 

Op het totaal van alle vergelijkende selectieonderdelen samen moeten kandidaten minstens 
60% behalen om geslaagd te zijn in de selectieprocedure. 

 

Competentieprofiel 
 
In overleg met de betrokken partijen en vanuit de inhoud van de functiebeschrijving wordt 
voorgesteld om volgende competenties, cruciaal voor de uitoefening van de functie te meten: 
 

 klantgericht handelen 

 resultaatgericht werken 

 rapporteren 

 analyseren 

 omgevingsbewust handelen 

 zich een oordeel vormen 

 technische vaardigheden beheersen 

 zich sociaal vlot opstellen 

 conceptualiseren 
 
Ons aanbod: 
 

 een job in Gent 

 afwisselende functie-inhoud, diverse contacten en autonomie 

 bruto startloon van 3.046,98 euro per maand 

 eventueel meerekenen van relevante anciënniteit 

 een contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur 

 extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering 

 aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden 

 gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding 
 

 
Interesse? 

 stuur ten laatste op 28 augustus 2017 jouw CV, gevraagd diploma en 
motivatiebrief naar jobs@brandweerzonecentrum.be of Brandweerzone Centrum - 
Dienst Rekrutering en Selectie - Roggestraat 70 – 9000 Gent - tel. 09 268 88 99  

 contactpersoon omtrent de functie-inhoud: Kolonel Wim Van Zele, 
wim.vanzele@brandweerzonecentrum.be of 09 268 88 33 
 

 
 
De Brandweerzone gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van 
hun kwaliteiten ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, 
enz.  
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