
 
 

 
 
 
Brandweerzone Centrum verenigt 8 brandweerkorpsen: het beroepskorps van Gent en 7 
vrijwilligerskorpsen. Samen staan wij in voor de bescherming van 18 gemeenten in Oost-
Vlaanderen: Assenede, De Pinte, Deinze, Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Lochristi, 
Lovendegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, 
Wachtebeke, Zelzate en Zulte.   
 
Brandbestrijding is en blijft de kerntaak van de brandweer.  Het merendeel van onze 
medewerkers zijn dan ook brandweermannen en –vrouwen, zo’n 1000 in totaal.  Om alles 
draaiende te houden, is er naast de operationele inzet ook een goede administratieve 
ondersteuning nodig.  
 
Wil je graag een job met maatschappelijke relevantie, bekijk dan zeker onze vacatures.  Bij 
Zone Centrum zit je goed! Maak ook jij binnenkort deel uit van dit team? 
 
Momenteel zijn wij op zoek naar een: 
 

Administratief medewerk(st)er – Directie Preventie – Dienst 
Administratie (3 vacatures) 

contractueel –  onbepaalde duur - niveau C 
 

Jouw functie: 
 
• u zorgt voor een klantvriendelijk onthaal en verzorgt een efficiënte 
dienstverlening aan interne en/of externe klanten die zich op de dienst 
aanbieden. Dit houdt onder meer in dat u: 
 

− informatie geeft aan en vragen beantwoordt van mensen die zich persoonlijk op de 
dienst aanmelden 

− telefoonoproepen beantwoordt en eventueel doorschakelt 
− documenten en formulieren voor de klant invult, verwerkt, doorstuurt en/of 

opvolgt 
− e-mails en brieven beantwoordt en verwerkt 

 
• u verricht administratieve opdrachten in functie van de dienst. Dit houdt onder 
meer in dat u één of meer van volgende opdrachten vervult: 



– brieven, e-mails en faxen opstelt en/of uitwerkt conform de geldende huisstijl en 
richtlijnen 

– de inkomende post (incl. e-post) in een datasysteem (zoneforce) registreert en 
verdeelt 

– de uitgaande post (extern en intern) frankeert, registreert en verstuurt 
– plannen en documenten in het levend archief klasseert 
– dossiermappen aanmaakt 
– de statussen van de opdrachten controleert 
– de digitale database aanvult met relevante informatie 
– notuleert bij vergaderingen en/of verslagen maakt na de vergaderingen 
–  

Deelnemingsvoorwaarden 
 
Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste inschrijvingsdatum voor 
de selectieprocedure: 
 

 Voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de betrekking 
gesitueerd is, overeenkomstig artikel 11§3, 1° van de rechtspositieregeling 
administratief en technisch personeel van de Hulpverleningszone Centrum, met name 
een HSO-diploma of een diploma hieraan gelijkgesteld 

 gelet op de specificiteit van de functie van administratief medewerker - Preventie is 
het noodzakelijk dat de kandidaten beschikken over één jaar professionele ervaring 
in administratief werk. 

 
Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn op het moment van aanwerving. 
 

 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie 
waarvoor ze solliciteren; 

 de burgerlijke en politieke rechten genieten; 

 medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen betrekking of functie, in 
overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij 
de uitvoering van hun werk. De medische geschiktheid van de kandidaat moet 
vaststaan op het ogenblik bepaald in de wetgeving betreffende het welzijn van de 
werknemers op het werk; 

 voldaan hebben aan de wetgeving met betrekking tot de leerplicht; 

 voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik 
der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; 

 de anti-discriminatie verklaring onderschrijven; 

 slagen voor de selectieprocedure (zie verder); 
 
Laatstejaarsstudenten dienen het bewijs te leveren dat zij laatstejaarsstudent zijn op de 
uiterste inschrijvingsdatum. Ze dienen het bewijs te leveren dat ze voldoen aan de 
diplomavereisten op het ogenblik van aanstelling. 
 
De kandidaten dienen het bewijs te leveren dat zij voldoen aan deze algemene 
aanwervingsvoorwaarden. 
 
 
 
 
 



Programma selectieprocedure 
 
Om de te meten competenties efficiënt en doelgericht te kunnen beoordelen bestaat de 
selectieprocedure uit: 

 

1. Een eliminerend functiespecifiek deel.  

In dit deel worden een beperkt aantal competenties en motivatie gemeten aan de 
hand van een interview met de selectiecommissie. De kandidaten moeten 50% 
behalen om te slagen in dit onderdeel om tot de volgende proeven toegelaten te 
worden. Met deze punten wordt verder geen rekening gehouden, tenzij op alle 
overige selectieonderdelen een ex aequo behaald wordt.  

 

2. een niet-eliminerend psychotechnisch deel  

 Dit gedeelte bestaat uit een capacitair onderzoek op het niveau van de functie, 
aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek op het profiel van de functie. 

 

3. een eliminerend mondeling deel  

In dit mondeling deel worden competenties en motivatie gemeten door o.a. 
werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases,… te bevragen. Eventueel dient de 
kandidaat een presentatie of dergelijke te geven. 

Dit gedeelte staat op 70 punten. De kandidaten moeten 50% behalen om te slagen in 
dit selectieonderdeel. 

 

Op het totaal van alle vergelijkende selectieonderdelen samen moeten kandidaten minstens 
60% behalen om geslaagd te zijn in de selectieprocedure. 

 
 

Competentieprofiel 
 
In overleg met de betrokken partijen en vanuit de inhoud van de functiebeschrijving wordt 
voorgesteld om volgende competenties, cruciaal voor de uitoefening van de functie te meten: 
 

 klantgericht handelen 

 resultaatgericht werken 

 rapporteren 

 samenwerken 

 probleemoplossend werken 

 nauwkeurig werken 

 PC-kennis hebben 
 

Ons aanbod: 

 een job in Gent 

 afwisselende functie-inhoud, diverse contacten en autonomie 

 bruto startloon van 1.852.51 euro per maand 

 eventueel meerekenen van relevante anciënniteit 

 een contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur 

 extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering 

 aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden 

 gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding 
 
 



Interesse? 

 stuur ten laatste op 30 mei 2017 jouw CV, gevraagd diploma en motivatiebrief naar 
jobs@brandweerzonecentrum.be of Brandweerzone Centrum – t.a.v. Angelique 
Lippens - Roggestraat 70 – 9000 Gent - tel. 09 268 88 99  

 contactpersoon selectieprocedure: Angelique Lippens, 
angelique.lippens@brandweerzonecentrum.be of 09/268.88.35 

 contactpersoon functie-inhoud: Heidi Heremans, 
heidi.heremans@brandweerzonecentrum.be of 09/268.88.07 
 

 
De Brandweerzone gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van 
hun kwaliteiten ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, 
enz.  
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