
 
 

 
 
 
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: 
 

Consulent (ondersteunend) – Sportdeskundige  
contractueel –  onbepaalde duur - niveau B 

 

Jouw functie: 
 

De Hulpverleningszone centrum is opgedeeld in 8 directies. Elke directie bestaat uit een 
aantal diensten en wordt geleid door een directeur.  
 
 
Plaats in het organogram 
 
Directie VTO & HR OPS (staat voor vorming, training en oefenen en Human Resources 
Operationeel Personeel), is de directie die verantwoordelijk is voor het HR-beleid van het 
operationeel personeel.   
Gezien de belangrijke plaats van het operationeel personeel binnen onze organisatie, staat 
deze directie in voor de opmaak van het personeelsbehoeftenplan, het aanwerven van 
nieuwe werknemers, het opvolgen van stages en het organiseren van opleidingen. Verder is 
deze directie verantwoordelijk voor het evaluatiebeleid, het maken van werk- en 



dienstroosters, het motiveren van de werknemers en onderhandelingen met de sociale 
partners over de arbeidsvoorwaarden. 
 
 
Inhoud van de functie 
 
De fysieke paraatheid van de brandweerlui is één van de prioriteiten van de federale 
overheid. Een belangrijke taak is hierbij een plan op te stellen waarin bepaald wordt hoe 
hieraan zal gewerkt worden. Het algemene doel is de conditie van het operationeel 
personeel op peil houden door aangepaste sportbeoefeningen.  
 
Als  consulent (ondersteunend) – sportdeskundige staat u in voor; 
 

 Het afnemen van fietsproeven én aanbieden van bijhorend trainingsprogramma 

 De individuele opvolging van het operationeel personeel 

 Periodieke jaarlijkse evaluatie 

 Het beheer van het registratiesysteem voor oefenmomenten 

 Het organiseren van sportevenementen voor de zone 

 Het beheer van de lijst met verschillende sporten die mogelijk zijn in functie van de 
sportinfrastructuur 

 Het beheer van de planning en bezetting in de verschillende sporthallen verdeeld 
over de zone 

 De aankoop en het beheer van fitnesstoestellen en bijhorende fitnessruimtes alsook 
het onderhoud en herstelling van de toestellen 

 De aankoop en onderhoud van het sportmateriaal alsook de controle en het 
onderhoud van de terreinen voorzien 

 Het opstellen en bijhouden van de begroting voor sportmateriaal 

 Het begeleiden, coachen en evalueren van de rekruten tijdens de opleiding tot 
brandweerman 

 Het begeleiden, motiveren en coachen van het personeel dat niet slaagde in de 
periodieke vo2 max test 

 Het bieden van ondersteuning bij de organisatie van de proef voor fysieke paraatheid 

 Op basis van het advies van de arbeidsgeneesheer, individuele coaching op maat 
bieden om het gewenste resultaat te bereiken 

 Het begeleiden van sportactiviteiten in groep  

 De dagelijkse deelname aan de vergadering dagindeling 
  
 
Specifieke arbeidsomstandigheden 
 
U werkt hoofdzakelijk conform de uurregeling zoals vastgelegd in het arbeidsreglement, 
occasioneel indien de dienst het vereist na de daguren (zoals ’s avonds en in het weekend) 
 
U past zich binnen uw functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden 
aan. Op deze manier komt u tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en 
doelstellingen binnen de dienst waar u bent tewerkgesteld. U zal tevens op regelmatige 
basis op verschillende plaatsen binnen de zone werken. 
 

 

 

 



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

 gelet op de specificiteit van de functie van consulent (ondersteunend) - 
sportdeskundige is het noodzakelijk dat de kandidaten beschikken een diploma 
bachelor (regent) lichamelijke opvoeding, kinesitherapie of gelijkwaardig; 
 

 in het bezit zijn van een rijbewijs B. 
   

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 die buitenlandse diploma’s voorleggen, moeten vóór de uiterste datum 
geldend voor de inschrijvingen voor de selectieprocedure het bewijs leveren dat ze de 
gelijkwaardigheid van het diploma hebben aangevraagd. 
 
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 schriftelijk deel 
De kandidaten krijgen een of meer opdrachten relevant voor de functie voorgelegd. 
Dit gedeelte staat op 30 punten. Men moet 50% behalen om te slagen en om 
toegelaten te worden tot het volgende selectieonderdeel. Conform art. 19 ter van de 
rechtspositieregeling en gezien het potentieel aantal kandidaturen, wordt beslist dat 
er slechts 8 kandidaten, in volgorde van behaalde score, mogen doorgaan naar het 
volgend selectieonderdeel. 

 

 



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 

 analyseren 

 probleemoplossend werken 

 organiseren 

 regelgericht werken 

 technische vaardigheden beheersen 

 motiveren 

 coachen 
 

Ons aanbod: 
 

 een job in Gent 

 afwisselende functie-inhoud, diverse contacten en autonomie 

 bruto startloon van 2.412,48 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? 
 

 bezorg ten laatste op 6 september 2018 het gevraagde diploma, een kopie van jouw 
rijbewijs, CV en motivatiebrief aan 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 

mailto:jobs@brandweerzonecentrum.be
mailto:angelique.lippens@brandweerzonecentrum.be


 contactpersoon functie-inhoud: Tom Van Esbroeck, 
tom.vanesbroeck@brandweerzonecentrum.be of 09/268.88.02 
 

 
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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