
  
 
 
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 (beleidsvoorbereidend en- uitvoerend) –  
Directie Bedrijfsvoering – Dienst Beleid & Coördinatie  

contractueel – onbepaalde duur - niveau A 
 

Uw functie: 
 
De Directie Bedrijfsvoering heeft een ondersteunende rol ten aanzien van de organisatie, het 
management en het personeel van de zone. Door onze ondersteunende taken nauwgezet en 
gedreven uit te voeren, maken we het voor de organisatie mogelijk om zich ten volle op haar 
kerntaken toe te leggen. 
 
Als adjunct van de directie financiën werkt u binnen de Directie Bedrijfsvoering en 
rapporteert u aan de directeur. 
 
U werkt zeer nauw samen met de diverse diensten die instaan voor het financieel beheer in 
de zone: 

- De dienst facturatie, die instaat voor het genereren van inkomsten voor de 
zone op basis van het retributiereglement 

- De dienst uitgaven, die het volledige uitgavenproces beheert, van bestelling 
tot betaling 



- Het team Hulpdiensten binnen het departement financiën van de Groep Gent, 
dat de Brandweerzone ondersteunt 

 
Functie-inhoud – specifiek 
 
U staat als financieel expert in voor de financiële rapportering en adviesverlening in functie 
van de voorbereiding van beleidsbeslissingen. U vertaalt de beleidsbeslissingen naar 
financiële consequenties en monitort het financiële gebeuren in de zone. Hierbij rapporteert u 
regelmatig en gestructureerd aan uw rechtstreeks leidinggevende over de stand van zaken 
van uw dossiers. U rapporteert over eventuele moeilijkheden of problemen, waarbij u de 
mogelijke pistes heeft onderzocht en een voorstel tot oplossing aanreikt. 
 

 U staat in voor het opmaken van de begroting en de begrotingswijzigingen 
volgens de principes van het KB van 19 april 2014 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones; 

o U bewaakt de verschillende stappen van het begrotingsproces, de 
timing en de kwaliteit ervan 

o U besteedt extra aandacht aan de deelprocessen betreffende de 
pensioenbudgettering en de personeelsbudgettering 

o U levert tijdig de nodige documenten aan met het oog op correcte 
besluitvorming en u volgt de procedure inzake bestuurlijk toezicht op 

 U staat in voor de opmaak en het jaarlijks actualiseren van het financieel 
meerjarenplan;  

o U bewaakt de verschillende stappen van het financieel 
planningsproces 

o U houdt rekening met de omgevingsfactoren die een financiële impact 
kunnen hebben, signaleert en verwerkt deze 

 U staat in voor het uitwerken en actueel houden van een goede rapportering; 
o ter ondersteuning van de besluitvorming door het directieteam en 

zonecollege/zoneraad 
o ter ondersteuning van de directies bij de opvolging van het beheer van 

de budgetten 

 U monitort de inkomsten en uitgaven van de zone op regelmatige basis en 
koppelt hierover terug, zodat tijdig kan worden ingegrepen wanneer nodig 

 U staat, als projectleider of lid van het projectteam, in voor het opstarten, 
opvolgen en finaliseren van projecten met het oog op de optimalisatie van de 
werking van de diverse financiële diensten, zoals bijvoorbeeld; 

o het uitwerken van een flow voor de facturatie van de 
wespeninterventies 

o het digitaliseren van het bestelproces 
o het optimaliseren van diverse financiële processen 
o … 

 U behandelt vragen en geeft adviezen vanuit uw expertise. Dit houdt in dat u; 
o De vraag onderzoekt 
o Een voorstel uitwerkt 
o Dit voorstel aftoetst bij de betrokken belanghebbenden en 

overlegorganen 
o Na goedkeuring, gebeurlijk instaat voor implementatie en 

communicatie 

 U volgt regelgeving, beleidsbeslissingen en thema’s die betrekking hebben op 
uw werkzaamheden op en; 

o Past procedures en werkwijzen m.b.t. de werking van de financiële 
diensten aan 



o Werkt proactief adviezen uit wanneer wijzigingen een impact dreigen 
te hebben op het beleid 

 

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 deze functie is het noodzakelijk dat de kandidaten 
beschikken over één jaar professionele werkervaring inzake budgettering en/of 
financiële rapportering; 

 

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. 
 
 
Indien u een buitenlands diploma heeft, moet u voor de uiterste inschrijvingsdatum van de 
selectieprocedure een gelijkwaardigheidsattest voorleggen of het bewijs leveren dat u de 
gelijkwaardigheid van uw diploma heeft aangevraagd. 
 
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 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. 

 



2. 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 100 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. 

 

Indien het aantal inschrijvingen groter is dan 10 geldige kandidaten, wordt de 
selectieprocedure aangepast tot: 

 

1. Een eliminerend schriftelijk deel 
De kandidaten krijgen een of meer vragen 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 10 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 

 mondeling communiceren 

 conceptualiseren 

 omgevingsbewust handelen 

 zich een oordeel vormen 

 technische vaardigheden beheersen 

 rapporteren 

 analyseren 



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? 

 bezorg ten laatste op 14 september 2018 jouw CV en motivatiebrief aan 
jobs@brandweerzonecentrum.be of Brandweerzone Centrum – t.a.v. Angelique 
Lippens - Roggestraat 70 – 9000 Gent - tel. 09 268 88 99  

 opgelet: zorg voor een duidelijk curriculum vitae dat melding maakt van de exacte 
data van tewerkstelling en van de functie-inhoud. De ervaringsvereiste wordt 
beoordeeld op basis van uw CV. Zorg ervoor dat u toelichting geeft bij uw ervaring 
(uitgebreide beschrijving van uw takenpakket), dat u exacte data meegeeft (jaartallen 
alleen volstaan niet) en dat al uw relevante beroepservaring terug te vinden is in uw 
CV 

 contactpersoon omtrent de functie-inhoud: Martine Vanhecke, 
martine.vanhecke@brandweerzonecentrum.be  of 09 268 89 21 
 

 
 
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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