
 
 

 
Brandweerzone Centrum bestaat uit 13 posten die samen 18 gemeenten beschermen. Net 
geen 1000 beroeps- en vrijwillige brandweermannen en ambulanciers gaan door het 
vuur om de veiligheid van 550.000 burgers te garanderen. Zij krijgen administratieve en 
technische ondersteuning van ruim 80 personeelsleden vanuit de hoofdkazerne in Gent. 
 
Wil je graag een vakantiejob in deze boeiende en maatschappelijk relevante organisatie? Wij 
zoeken een: 
 

 
Jobstudent  

voor de directie VTO & HRM operationeel personeel 
 
Je werkomgeving: 
 

Je wordt tewerkgesteld in de verschillende diensten van de directie VTO en HR Operationeel 
Personeel: 
 

- Staf van de directie: 
De Directie VTO & HRM OPS (afkorting voor Human Resources Management 
Operationeel Personeel) is verantwoordelijk voor alle loopbaan gerelateerde HR 
zaken die het operationeel personeel aanbelangen. 
 

- Dienst Selectie en Loopbaanbegeleiding 
Deze dienst organiseert interne selectieprocedures (bevordering en 
professionalisering) en trekt nieuwe medewerkers aan (mobiliteit en aanwerving). 
Daarnaast staat de dienst in voor het evaluatiesysteem van operationele 
personeelsleden. 
 

- Dienst Opleiding 
De dienst Opleiding staat in voor het mogelijk maken van de ontwikkeling van kennis, 
vaardigheden en competenties. Het uitwerken, plannen, registreren en monitoren van 
opleidingstrajecten, waaronder de permanente opleiding en de voortgezette opleiding 
zijn belangrijke taken. 
 

- Cel Instructie 
De instructeurs van de Cel Instructie leiden het operationeel personeel op, ze werken 
nauw samen met de dienst Opleiding. Om kwaliteit te kunnen garanderen wordt de 



verzamelde kennis via verscheidene kennismanagementtools centraal beheerd en 
verspreid naar het personeel. 

 
Je taken: 
 
Jouw taken bestaan voornamelijk uit de administratieve ondersteuning van deze 
verschillende diensten: 
 

- Administratieve ondersteuning bij beleidszaken 
- Opvolging van de evaluaties en ontwikkelingsplannen van het operationeel personeel 
- Organiseren, opvolgen, verwerken en registreren van opleidingen 
- Verder ontwikkelen van opleidingspakketten 

 
Voorwaarden: 
 
Algemene voorwaarden: 

- Je bent student 
- Je hebt de leeftijd van 16 jaar bereikt 
- Je bent nog niet eerder tewerkgesteld in de zone 

Omdat we zoveel mogelijk studenten de kans willen geven om kennis te maken met 
onze zone, kan je maar één maal als jobstudent worden tewerkgesteld. Pas wanneer 
er geen nieuwe kandidaten zijn voor deze job kan je opnieuw worden aangesteld. 

 
Bijkomende voorwaarden – specifiek voor deze vakantiejob: 

- Je zit minstens in de 3° graad ASO / TSO 
 
Periode: 
 
Voor deze vakantiejob moet je je kunnen vrijmaken in de maand juli. 
 
Werkrooster: 
 
Je werkt in dagdienst, geen weekendwerk. 
 
Verloning: 
 
Salarisschaal E1 (1.884,70 bruto/maand) 
 
Als je met de fiets komt, heb je recht op een fietsvergoeding. Wanneer je gebruik maakt van 
het openbaar vervoer, betalen we je kosten terug mits het indienen van je vervoersbewijzen. 
 
Plaats van tewerkstelling: 
 
Hoofdkazerne van de Brandweerzone Centrum, Roggestraat 70 te 9000 Gent 
 
Hoe solliciteren? 
 
Vul alle gegevens in op het webformulier dat je kan raadplegen op onze website. 
 
Heb je nog vragen, dan kan je contact opnemen met Majoor Tom Van Esbroeck 
(tom.vanesbroeck@bwzc.be of 0476 94 27 21) 
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