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 het Tekenbureel van de directie Proactie

Je werkomgeving:
Het Tekenbureel biedt ondersteuning aan de directie Proactie en heeft als hoofdtaak het
opmaken en onderhouden van interventiedossiers.
Deze dienst stelt de interventiedossiers op en maakt deze beschikbaar binnen alle posten.
Er zijn een 1.200 dossiers die systematisch een update krijgen. Ook alle stratenplannen met
onder meer de aanduiding van de hydranten van de volledige zone worden up-to-date
gehouden en verdeeld over de posten.
Ben je een student hoger onderwijs en kan je vlot met de standaardprogramma’s overweg?
Ben je bereid om je snel in te werken in een nieuw softwareprogramma? Hou je ervan om
zelfstandig en nauwkeurig te werken? Dan ben jij mogelijk de persoon die we zoeken voor
de invulling van de functie van jobstudent tekenbureel.
Je taken:
Jouw taken bestaan uit:
-

Invoeren van informatie van de bestaande interventiedossiers in het Digitaal
Interventie Platform;
Actualiseren van het papieren archief van het tekenbureau: dossiers rangschikken
volgens de nieuwe dossiernummering en inhoud van de dossiers (plannen, brieven,
etc.) sorteren en al dan niet blijvend klasseren (volgens meegegeven richtlijnen);

-

(Occasioneel) administratief verwerken van afgewerkte interventiedossiers (printen,
archiveren) en stratenplannen.

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:
- Hoger onderwijs volgen (dus houder zijn van een diploma hoger middelbaar
onderwijs)

Periode:
Voor deze vakantiehjob moet je je kunnen vrijmaken in de maand juli (hele maand) of
september (eerste drie weken).
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 Soetkin Vanassche
(soetkin.vanassche@bwzc.be of 09/268.89.00 – 0477/80.00.95)

