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Kapitein beroeps via mobiliteit 

 
  
  
  

Vacature beroeps kapitein (m/v)  

O2-0, O2-1, O2-2, O2-3, O2-4  

via externe mobiliteit   

bij hulpverleningszone Rivierenland 
 

  

DE INWONERS VAN DE GEMEENTEN IN HULPVERLENINGSZONE RIVIERENLAND REKENEN 

OP JOU !  
 HOU JE VAN UITDAGINGEN, MENSEN HELPEN EN JE GRENZEN 

VERLEGGEN? 

 BEN JE SOCIAAL, SPORTIEF EN EEN TEAMSPELER? 

 DAN IS EEN JOB BIJ DE HULPVERLENINGSZONE RIVIERENLAND ECHT 

IETS VOOR JOU 

 

 

 

Wat doe je? 

 
Als postoverste  

 Je bent verantwoordelijk voor het tot uitvoering brengen van het zonaal beleid 

binnen de posten.  

 Je zorgt voor de algemene organisatie binnen de post , opvolgen interventies, 

oefeningen, onderhoudsopdrachten, administratie, personeelsopvolging. 

 Je werkt actief mee binnen de Technische Commissie. 

 Je zorgt ervoor dat de visie, missie, waarden en de beleidslijnen van de zone 

worden gedragen binnen de post. 

 Je realiseert mee de vooropgestelde zonale doelstellingen.  

 Je capteert problemen binnen de posten en stelt oplossingen voor aan de 

zoneleiding via je leidinggevende.  

 Je bent de schakel tussen de medewerkers op je post en de omkaderende 

diensten.  

 Je neemt algemeen operationeel, administratief en technisch leidinggevende 

taken op.  

 Je zorgt voor een continuïteit in aansturing van de medewerkers in de post over 

de ploegen heen en dit op  inhoudelijk, methodisch en organisatorisch vlak.  

 Je werkt binnen je expertisegebied mee aan het zonaal opleidingsbeleid.  

(structureren, organiseren en uitwerken van opleidingen).  

 Je coacht, begeleidt, ondersteunt en motiveert de onderofficieren in alle aspecten 

van hun taak.  

 Je bent evaluator van een aantal medewerkers.  

 Je bent instructeur.  

 Je werkt structureel binnen je post op volgende domeinen:  

o oefenbeleid (structuur, organisatie en uitwerking)  

o fysieke paraatheid  

o onderhoud patrimonium, wagenpark en algemene uitrusting  

o planning en taakverdeling  

o tijdig opleveren van de administratieve taken   

o sectorkennis  
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Als operationeel leidinggevende en operationeel medewerker  

 Je stuurt interventieploegen aan. 

 Je onderhoudt je fysieke conditie en neemt deel aan oefeningen en opleidingen, 

waardoor je je taken kan uitvoeren in alle veiligheid voor jezelf, je collega’s en de 

personen die hulp nodig hebben.  

 Je verwerft een grote kennis met betrekking tot een operationele specialiteit, je 

past deze toe en deelt deze kennis, teneinde ook atypische of ingewikkelde 

interventies of opdrachten op een efficiënte, doeltreffende, kwaliteitsvolle en 

veilige manier te kunnen (laten) uitvoeren.  

 Je werkt samen en geeft leiding aan meerdere teams of een groep van 

operationeel deskundigen. 

 Je doet de coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij 

complexe of grootschalige interventies. 

 Je kan ingezet worden bij grootschalige mono- of multidisciplinaire incidenten 

zoals:  

o ondersteuningsofficier  

o verantwoordelijk officier voor één van de deelaspecten bij grootschalige 

incidenten, watertransport, logistiek, veiligheid, nazorg, …   

o officier binnen de commandostructuur bij rampen (directeur brandweer, 

directeur CPOPS) 

o specialist 

 

 
Als deskundige brandpreventie 

 Je controleert het brandveilig gebruik van gebouwen aan de hand van de 

reglementering en brandpreventieverslagen. 

 Je geeft brandveilig advies en maakt rapporten op van de ingediende  

bouwaanvragen, milieuvergunningen dit onder de supervisie van de directeur 

preventie. 

 Je hebt kennis van de bestaande regelgeving inzake brandpreventie. 

 

 
Waaraan moet je voldoen?  
  
Aanwervingsvoorwaarden 

Om deel te kunnen nemen via mobiliteit voldoe je aan onderstaande voorwaarden op 

de uiterste datum van kandidaatstelling (cfr. art. 70 KB administratief statuut).  

 Benoemd zijn in een positie van dienstactiviteit als beroepspersoneelslid en niet 

geschorst zijn bij wijze van tuchtmaatregel. De stagiairs komen niet in 

aanmerking voor een mobiliteitsbetrekking.  

 Voldoen aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijvingen. 

 Beschikken over een graadanciënniteit in de functie van kapitein van ten 

minste twee jaar, aanwervingsstage niet inbegrepen.  

 De vermelding “voldoende”, “goed” of “zeer goed” gekregen hebben bij de 

laatste evaluatie. 

 

Je dient aan al deze voorwaarden te voldoen op de uiterste inschrijvingsdatum. 

 
 

Wat kan je verwachten van onze organisatie? 
 
Indien je geselecteerd bent om de stage aan te vatten volg je een mobiliteitsstage die 3 

maanden duurt . De aanvang van de stage kan maximaal 3 maanden uitgesteld worden 

in geval van een akkoord tussen de kandidaat en de zone. (cfr. art 73) 
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Je werkt van maandag tot vrijdag in een systeem van glijtijd, afgewisseld met een 

aantal wachttaken in het zonale officier van dienstsysteem van 12 uren overdag, ’s 

nachts, in het weekend en op feestdagen.  

 

Je valt onder het toepassingsgebied van het Koninklijk Besluit van 19 april 2014 

houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de 

hulpverleningszones. (B.S. 01.10.2014 en erratum 10.12.2014) evenals het  

Koninklijk Besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het 

operationeel personeel van de hulpverleningszones. (B.S. 01.10.2014 + errata 

22.01.2015; 11.05.2015; 24.11.2015; 18.03.2016; 10.04.2017) 

 

Je krijgt een hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques. 

 

Je ontvangt een fietsvergoeding of tussenkomst voor het openbaar vervoer voor woon-

werkverkeer. 

 

Je kan doorgroeien naar hogere graden mits het behalen van de nodige brevetten.  

Er wordt geen werfreserve aangelegd. 
 
 

Plaats van tewerkstelling 
 
Je wordt tewerkgesteld in één van de posten van de hulpverleningszone Rivierenland. 

De posten zijn heden gelokaliseerd in Berlaar, Boom, Bornem, Duffel, Heist op den Berg, 

Hemiksem, Lier, Mechelen, Niel, Nijlen, Putte, Puurs, Rumst, Sint-Amands en 

Willebroek. 

Post van tewerkstelling is afhankelijk van de noodzaak van het ogenblik.  

Een interne mutatie regeling is voorzien binnen de hulpverleningszone. 

 

Momenteel is er 1 vacante plaats voor de functie van kapitein beroeps binnen onze 

hulpverleningszone. Deze plaats is vacant voor de post Willebroek. 

 

 

Interesse?  
 
Voor meer informatie kan u een e-mail sturen naar hrm@bwzr.be 

 
 

Hoe solliciteren? 
 
Solliciteer via aanwervingen@bwzr.be en dit tot uiterlijk 08 oktober 2017.  

Bezorg ook in bijlage volgende documenten: 

- motivatiebrief 

- curriculum vitae  

- kopie identiteitskaart 

- kopie rijbewijs 

- kopie huidige aanstelling als kapitein bij een andere hulpverleningszone 
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De selectieprocedure   
  
Selectieprocedure volgens het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het 

administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.   

  

De aanwerving is onderworpen aan het slagen in een mobiliteitsproef. 

De proef test de motivatie, de inzetbaarheid, de beschikbaarheid en de 

overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijvingen. 

 

Je kan deelnemen aan de mobiliteitsproef wanneer je:   

- tijdig bent ingeschreven  

- ons tijdig de correcte documenten bezorgd hebt  

- voldoet aan alle voorwaarden   

 
Bij correcte inschrijving staan je volgende proeven te wachten: 

- deel 1: schriftelijke proef 

- deel 2: assessment 

- deel 3: mondelinge proef 
 

Na elk deel van de selectieprocedure word je persoonlijk op de hoogte gebracht of je al dan 
niet verder mag gaan naar het volgende deel. 

 
DEEL 1  

Deel 1 bestaat uit een case.  Je krijgt hier vooraf een opdracht die je kan voorbereiden. 

De case wordt schriftelijk ingediend en door de jury geëvalueerd.    

 Competentie  Methodiek  Proef  Weging  

Organisatorische vaardigheden    
case  

  
Schriftelijke proef 
(= thuisopdracht)  

15  

Leidinggevende vaardigheden  15  

Analyse en probleemoplossend vermogen  15  

Samenwerken  15  

    Totaal  60  

  
Je wordt als geslaagd beschouwd als je minstens 50 % behaalt op elke competentie 

afzonderlijk en minstens 60 % van het totaal van de punten.  

  
 

DEEL 2  

Deel 2 bestaat uit een assessment, dat zal plaatsvinden bij een extern selectiekantoor. 

Het assessment is adviserend en zal gebruikt worden als leidraad voor deel 3.   

Competentie  Methodiek  

Samenwerken  Assessmentcenter  
  Communicatieve vaardigheden  

Leidinggevende vaardigheden  

Besluitvaardigheid en daadkracht  

Stressbestendigheid  

Plannen, organiseren, coördineren  
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DEEL 3  

Deel 3 van de selectie bestaat uit een rollenspel en een interview om de motivatie, de 

inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat en de functiebeschrijving af te 

toetsen.   

 Competentie  Methodiek  Proef  Weging  

Kerncompetenties  Praktisch  
Mondeling  
  

Rollenspel 
Interview  

20  

Management competenties  20  

Taakgerichte competenties  20  

Relationele competenties  20  

Persoonsgebonden competenties  20  

Kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn  20  

    Totaal  140  

  
Je wordt als geslaagd beschouwd als je minstens 50% behaalt op elke competentie 

afzonderlijk en minstens 60% van het totaal van de punten.  

  

De geslaagde kandidaten worden gerangschikt volgens hun totaal behaalde resultaten 

over de verschillende modules.  

 
Competenties 

 Kerncompetenties: loyaliteit, plichtsbewustzijn, integriteit  

 Persoonsgebonden competenties: stressbestendigheid, flexibiliteit, leervermogen, 

motivatie, werkinzet, dynamisme, verantwoordelijkheidszin, betrokkenheid  

 Relationele competenties: inlevingsvermogen, communiceren, samenwerken, 

leiderschapsvaardigheden  

 Taakgerichte competenties: innoveren, resultaatgerichtheid, daadkracht, 

accuraatheid, organisatievermogen, initiatief nemen  

 Management competenties: plannen/organiseren/coördineren, analyseren, 

probleemoplossend denken, oordelen, zelfstandigheid  
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Timing 
 

De timing van de selectieproeven zal op een later tijdstip gemeld worden. 

 

 

 

Juryleden 
 
VOORZITTER Naam: majoor Jan Pacque 

Bedrijf: Hulpverleningszone Rivierenland 
Functietitel: directeur Operaties 

EXTERN Naam: kol. Dirk Geens,  
Bedrijf: zone Antwerpen 
Functietitel: directeur Operaties 

INTERN Naam: kol. Philippe Maudens  
Bedrijf: Hulpverleningszone Rivierenland 
Functietitel: zonecommandant 

SECRETARIS Naam: Wendy Moris  
Bedrijf: Hulpverleningszone Rivierenland 
Functietitel: directeur HRM 

 

 

 


