
 

  

 

 

 

 

      
 
 

32 vacante plaatsen voor korporaal (vrijwillig personeel)  
via bevordering 

 
Posten: Assenede, Deinze, Gavere, Lochristi,  

Melle, Merelbeke, Nevele, Waarschoot, Zelzate, Zomergem  

 

Functie 

Doelstelling van de functie 

Als korporaal staat u in voor: 

1. Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de 
basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele werking van de zone te 
verzekeren. 

2. Het concreet toepassen van het veiligheidsbeleid teneinde de 
hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren. 

3. Het optreden als verantwoordelijke voor een kleine groep medewerkers teneinde een 
kwalitatief hoogstaande, effectieve en efficiënte hulpverlening te waarborgen tijdens 
interventies. 
 

Een korporaal werkt samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen 
(multifunctionele autopomp, ladderwagen, …). Hij heeft taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden met betrekking tot operationele uitvoering en ondersteuning in relatie 
tot de operationele taakgebieden. Daarnaast voert hij opdrachten uit van de bevelvoerder en 
meldt bevindingen altijd aan hem. Vervolgens hanteert hij  het standaardmaterieel van de 
brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen. 

 



Daarnaast kan een korporaal ingezet worden op het terrein als operationeel leidinggevende 
voor een groep van maximaal 3 medewerkers teneinde op een zo effectief, efficiënt en 
vooral veilig mogelijke manier de operationele opdrachten te realiseren. 

 

Kernresultaatsgebieden 

1. Operationeel leidinggevende (Interventie) 
 
Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te 
verwezenlijken.  

 

Mogelijke taken (niet limitatief): 

- Het bestrijden van branden en ontploffingen in de ruimste zin van het woord. 
- Het redden van mensen uit gevaarlijke situaties, het beschermen van hun goederen 

en het logistiek ondersteunen van gespecialiseerde reddingsacties. 
- Het inperken van het vrijkomen van milieubedreigende stoffen en het opruimen ervan 

alsmede het logistiek ondersteunen van gespecialiseerde ploegen bij het optreden bij 
incidenten met gevaarlijke stoffen. 

- Het verrichten van diverse technische (hulpverlenings)werkzaamheden door het 
bedienen van gespecialiseerd hulpverleningsmaterieel in de meest verscheiden 
omstandigheden. 

 

2. Operationeel medewerker (Preparatie) 
 

Het onderhouden van zijn fysieke conditie en deelnemen aan oefeningen en opleidingen 
waardoor men zijn taken kan uitvoeren in alle veiligheid voor zichzelf, zijn collega’s en de 
personen die hulp nodig hebben. 

Mogelijke taken (niet limitatief): 

- Het deelnemen aan fysieke oefeningen, georganiseerd door de zone. 
- Het deelnemen aan oefeningen, opleidingen, simulaties, plaatsbezoeken en 

bijscholing, onder meer gericht op kennis van het grondgebied van de zone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Operationeel leidinggevende 
 

Optreden als verantwoordelijke op het terrein voor een kleine groep medewerkers (max.3)  
teneinde op een zo effectief, efficiënt en vooral veilig mogelijke manier de operationele 
opdrachten van de zone te realiseren. (bijvoorbeeld: openen deur; klein dier in nood 
(dringend); dringende wespenverdelging; dringend vrijmaken openbare weg; dringende 
interventies bij noodweer en storm; dringende wateroverlast en pompwerkzaamheden; 
dringend reinigen wegdek) 
 

Mogelijke taken (niet limitatief): 

- Het beslissen over de optimale werkwijze en adequate volgorde van de uit te voeren 
werkzaamheden. 

- De keuze van de te gebruiken toestellen en methodes, binnen de opdracht en de 
afgesproken operationele procedures. 

- Het aansturen en bijsturen van de directe medewerkers tijdens de interventie en het 
"vertalen" van de instructies van de oversten naar de manschappen. 

- Het nemen van passende veiligheidsmaatregelen voor en het geven van passende 
veiligheidsinstructies aan de medewerkers. 

- Deelnemen aan operationele briefings. 

 

De functie kan autonoom beslissen over: 

- De keuze van een alternatieve oplossing indien door een onvoorspelbare 
situatiewijziging of een snelle evolutie van de situatie de opgedragen of in procedure 
voorziene oplossingsmethode onhaalbaar is wegens te groot gevaar voor de eigen 
veiligheid. 

- Het afbreken van een operationele opdracht voor zover er ernstig gevaar blijkt voor de 
eigen veiligheid en er geen andere oplossing mogelijk is om toch de opdracht uit te 
voeren. 

- De keuze van een betere oplossing indien een onvoorspelbare situatiewijziging of een 
snelle evolutie van de situatie de opgedragen of in de procedure voorziene 
oplossingsmethode minder geschikt maakt of er zich een betere aandient en indien de 
hiërarchische overste niet tijdig bereikbaar is of kan zijn. 

- De concrete timing en wijze van uitvoeren van de hem opgedragen taken binnen de 
instructies gegeven door de verantwoordelijke (onder)officier en de operationele 
procedures. 

- De zelfstandige uitvoering van beperkte individuele opdrachten als deskundige. 
- De zelfstandige uitvoering als operationeel leidinggevende van beperkte opdrachten 

met een team van maximaal 3 brandweermannen. 

De functie moet autorisatie vragen voor: 

- De keuze van de inzetprocedure en eventuele afwijkingen op deze procedure bij de 
uitvoering van operationele taken. 

- Elk initiatief dat hem niet is opgedragen door zijn overste of door het 
arbeidsreglement of huishoudelijk reglement van de dienst of dat valt buiten zijn 
initiatiefrecht in het kader van zijn individuele opdracht. 



- Elke bezigheid die de operationaliteit van de dienst beïnvloedt zonder dat er 
specifieke regels zijn afgesproken omtrent de garantie van de operationaliteit tijdens 
deze bezigheid. 

 

Plaats in de organisatie 

Als korporaal staat u onder de hiërarchische leiding van het midden- of hoger kader.  

U geeft leiding in operationele omstandigheden aan een beperkte groep van 1 tot 3 
brandweermannen (indicatief).  

 

Arbeidsomstandigheden/ voorwaarden 

 U bent bereid tot het presteren van onregelmatige werktijden; 
 U bent bereid tot werken op zater-, zon- en feestdagen en ’s nachts;  
 Oproepingen zijn mogelijk. 
 Zware en fysieke belasting is mogelijk. 
 Psychische belasting is mogelijk  

 

Prestatievergoeding  

Uurloon korporaal = 16,01 euro bruto (geïndexeerd) 
Er wordt een toelage voorzien voor zaterdag- (75%), zondag (100%)- en nachtprestaties 
(25%).  

 

Deelnemingsvoorwaarden 

De kandidaten dienen in overeenstemming met art. 56, 2° van het KB administratief statuut  
en art. 47 van het personeelsreglement operationeel personeel uiterlijk op de datum van de 
bevorderingsproef, te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 Benoemd zijn in de graad van brandweerman; 

 Titularis zijn van het brevet BO2; 

 Niet beschikken over een niet- doorhaalde tuchtsanctie;  

 De vermelding [“voldoende”, “goed” of “zeer goed”] gekregen hebben bij de laatste 
evaluatie. Indien u nog geen evaluatie kreeg dient u niet te voldoen aan deze 
voorwaarde;  

 

 

 

 



Selectieprocedure 

De bevorderingsproef bestaat uit: 
 

1. Een niet-eliminerende psychotechnische proef  
 

2. Een eliminerend interview  
 

De kandidaten die op het vergelijkend examen minstens 60% behalen, worden opgenomen in 
een wervingsreserve die twee jaar geldig is. De kandidaten uit de reserve worden, na het 
slagen in een eliminerend medisch onderzoek, door de raad toegelaten tot de 
aanwervingsstage in orde van rangschikking resulterend uit de zonale proeven. Op het einde 
van deze stage wordt een evaluatie gemaakt. Op basis hiervan wordt beslist om de stagiair te 
benoemen, de stage te verlengen of de stagiair te ontslaan.   

Interesse? 

 Dien ten laatste op 20 december 2019 uw kandidatuur in via sollicitaties@bwzc.be. 
Voeg bij uw kandidatuur uw curriculum vitae, motivatiebrief en een kopie van het 
vereiste brevet of getuigschrift. 

 Voor meer inlichtingen omtrent de selectieprocedure kan u terecht bij de Dienst 
Selectie en Loopbaanontwikkeling op het tel.nr. 09 268 89 22 of via 
sollicitaties@bwzc.be 

Opgelet: het tijdig indienen van de correcte documenten is de uitsluitende verantwoordelijkheid 
van de kandidaat. Kandidaten die de verkeerde documenten indienen of laattijdig indienen, 
zullen zonder uitzondering worden geweerd uit de selectieprocedure. 

Indien u niet zeker bent of een document wel het juiste document is, kan u dit best voorafgaand 
aan de uiterste inschrijvingsdatum navragen bij de Dienst Selectie en Loopbaanontwikkeling.  


