
 
 

 
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 dienst beleidsondersteuning in de Staf 

 
 
Je werkomgeving: 
 

Volg je de opleiding Bestuurskunde en Publiek Management (3° bachelor of master) en wil je 
de voorbereiding van beleidsbeslissingen eens van dichtbij meemaken, dan ben jij mogelijk 
de persoon die we zoeken voor de invulling van de functie van jobstudent 
beleidsondersteuning. 
 
Je taken: 
 
Jouw taken bestaan uit: 
 

- Ondersteunen van de dienst met de uitwerking van  het Meerjarenbeleidsplan 2020-
2025 (zie KB van 24 april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud en structuur 
van het meerjarenplan van de hulpverleningszones). 

- Mee coördineren van de info-verzameling voor dat plan, instaan voor de opmaak, de 
lay-out,… en checken of alle informatie volledig is ifv het KB. 

- Voorbereiden van de besluitvorming (incl. presentatie,…) ter goedkeuring van het 
beleidsplan door de Zoneraad in september. 

- Meewerken aan de uitbouw van initiatieven om het beleidsplan ‘te vertalen’ naar 
begrijpbare taal voor onze interne doelgroepen  (beroeps en vrijwillig 
brandweermannen en ambulanciers, administratief en technisch personeel,…) en 
externe doelgroepen (burgers,..). 

- Detecteren van de juiste kanalen en middelen en deze ook uitwerken. 



- Meehelpen met het marktverkenningsonderzoek voor software om opvolging en 
rapportage van doelstellingen te hanteren. 

- Instaan voor de administratieve opvolging van het zonaal project rond 
organisatiecultuur. 

 
Voorwaarden: 
 
Algemene voorwaarden: 

- Je bent student 
- 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 volgt de opleiding Bestuurskunde en Publiek management (3° bachelor of master) 
 
Indien er bijkomende voorwaarden zijn opgelegd, vragen we je om dit in een kort Curriculum 
Vitae toe te lichten dat je bij je sollicitatie voegt.  
 
Periode: 
 
Voor deze vakantiejob kan je een keuze maken tussen de maanden juli of augustus.  
 
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 Marlies Capiau (09/268.89.06 of 
marlies.capiau@bwzc.be ). 
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