
 

 

 

Brandweer Zone Rand zoekt

1 zonesecretaris/hoofd bedrijfsvoering (m/v)
(A5, onbepaalde duur)

via aanwerving, met wervingsreserve

 

 

Brandweer Zone Rand 

Sinds 2015 bundelen 21 gemeenten en 20 brandweerposten hun krachten in Brandweer Zone Rand 

om een nog betere hulpverlening te kunnen bieden. Van Essen, over Malle tot in Kontich, gaan wij 

met meer dan 800 medewerkers door het vuur om de veiligheid van burgers en hun omgeving te 

garanderen.  

 

Om onze ploeg te versterken en de zone mee in goede banen te leiden zoeken wij een 

zonesecretaris/hoofd bedrijfsvoering, die tewerkgesteld zal worden op het zonaal kantoor te 

Brasschaat. 

 

Jobinhoud 

Als hoofd bedrijfsvoering ben je lid van het managementteam en heb je de leiding over de diensten 

financiën, ICT, juridische zaken, gebouwen, communicatie en secretariaat. De zonesecretaris van de 

brandweerzone bereidt het zonecollege en de zoneraad voor, stelt notulen op en zorgt voor de 

opvolging ervan. De inbreng van de aanwezige technische deskundigheid binnen de organisatie 

vertaal je naar bestuurlijke besluiten en je waakt over de openbaarheid van bestuur.  

 

De zonesecretaris/hoofd bedrijfsvoering heeft een leidinggevende rol in de organisatie en is 

verantwoordelijk voor de informatiedoorstroming van en naar de verschillende diensten die onder 

bedrijfsvoering. In deze rol creëer je als verbindingsfiguur de optimale ruimte voor samenwerking in 

het belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger. 

  

 Je bent ook de verbindende factor tussen de politieke beleidsorganen en het strategisch 

management samen met de zonecommandant. Als zonesecretaris/hoofd bedrijfsvoering begeleid je 

enerzijds de beleidsprocessen van de hulpverleningszone: meerjarenplanning, jaarlijkse actieplannen, 

ondersteuning van de diverse beleidsorganen zoals zoneraad, zonecollege en de diverse 

adviesorganen. 

 

Daarnaast staat de zonesecretaris/hoofd bedrijfsvoering in voor de ondersteunende processen van 

de hulpverleningszone: werking van de ondersteunende diensten (financiën, communicatie, enz.) 

afstemmen op de behoeften van de uitvoerende diensten, en de dienstoverschrijdende 

samenwerking kwalitatief organiseren binnen het financieel, organisatorisch, structureel en 

reglementair kader van de hulpverleningszone.  

 

De zonesecretaris/hoofd bedrijfsvoering stemt de werking van de organisatie bovendien ook af met 

de verschillende actoren en onderhoudt de goede externe contacten met relevante personen of 

instanties. Je volgt maatschappelijke ontwikkelingen en evoluties binnen je domein op.  
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Je bent: 

● iemand met goede people skills. Je motiveert en coacht je mensen. Je bent een voorbeeld als 

leider. 

● iemand die op strategisch niveau kan meedenken. Je ziet verbindingen en zoekt tussen de 

verschillende takken binnen een organisatie. Je weet uiteenlopende belangen te verzoenen.  

● een vlotte communicator, zowel intern als extern, en hebt aandacht voor zowel verbale als 

non-verbale communicatie. 

● stressbestendig. Je kan in moeilijke omstandigheden het hoofd koel houden en de juiste 

beslissingen nemen. 

● diplomatisch ingesteld en loyaal ten opzichte van de zonecommandant, je zone en het 

bestuur en beleid. 

● organisatorisch sterk en kan het overzicht behouden over diverse beleidsdomeinen  

 

Lees het volledige profiel zeker na op onze website. 
 

Toelatingsvoorwaarden 

De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum, donderdag 31 oktober 2019, te voldoen aan 

volgende voorwaarden: 

● een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking 

De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen 

een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de 

kandidaturen. 

● de burgerlijke en politieke rechten genieten 

● Belg zijn  

● medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de 

wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk. 

● beschikken over een masterdiploma, een diploma hoger onderwijs (HOKT) of daarmee 

gelijkgesteld.  

 

Werkregime 

Je werkt 38 uur per week in een glijtijdsysteem. De vergaderingen die je opvolgt, worden soms 

buiten de kantooruren gehouden. Je werkt in het zonaal kantoor te Brasschaat of indien de 

uitvoering van de opdracht dat vereist, in de brandweerposten van de zone. 

 

Verloning en voordelen 
Brandweer Zone Rand biedt je een boeiende voltijdse job met grote verantwoordelijkheden. Je krijgt 

een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Je bruto geïndexeerde maandwedde (niveau A5a – 

A5b) bedraagt minimum 4039,66 euro, exclusief relevante dienstjaren.  

Daarnaast krijg je maaltijdcheques van € 7,00 per gewerkte dag, fietsvergoeding, terugbetaling 

woon- en werkverkeer met het openbaar vervoer en hospitalisatieverzekering. Je werkt in het zonaal 

kantoor te Brasschaat, maar je bent indien nodig flexibel inzetbaar in de verschillende gemeenten 

van de zone. 

 

Selectieprogramma 
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Vooraleer kandidaten in aanmerking komen voor indiensttreding als zonesecretaris/hoofd 

bedrijfsvoering, dienen zij te slagen voor een vergelijkend examen georganiseerd door de raad. 

 

Het vergelijkend examen bestaat uit een praktische proef, een mondelinge proef en een assessment 

en is bedoeld om de motivatie, inzetbaarheid en de overeenstemming met het functieprofiel van de 

openstaande functie te testen.  

 

 Te testen criteria Totaal Data 
1. Selectie op 

basis van 
CV 

Overeenstemming met 
functiebeschrijving    

2. Praktische 
proef 

Overeenstemming met 
functiebeschrijving  /30 6/11 vanaf 18u 
Inzetbaarheid in de zone 

3. Assessment Het assessment peilt naar de 
communicatie-,  management- en 
leiderschapskwaliteiten van de kandidaat 

Ter 
ondersteuni
ng van de 
beslissing 
(niet 
uitsluitend) 

te plannen tussen 
12/11 en 18/11 

4. Mondelinge 
proef 

Motivatie 

/70 
tussen 20/11 tot 
22/11  

Overeenstemming met 
functiebeschrijving en organisatie 
Beschikbaarheid 

TOTAAL Om toegelaten te worden tot het 
assessment en de mondelinge proef 
moet de kandidaat minimaal 50/100 
halen op de praktische proef. 

/100  

 

Het eindresultaat van een kandidaat na de mondelinge proef houdt rekening met de resultaten 

behaald op het assessment en de praktische proef. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in 

een reserve voor de duur van 2 jaar. De geldigheidsduur is maximaal 2 maal verlengbaar, telkens 

maximum voor 2 jaar. De kandidaten worden gerangschikt in functie van het resultaat van de proef. 

 

Infosessie 

Kom voor meer informatie over de functie en de selectieprocedure gerust langs op de infosessie. Die 

gaat door op donderdag 10 oktober om 19u30 op het zonaal kantoor te Brasschaat (Ruiterijschool 1). 
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Inschrijven 

Kandidaturen wordt gericht aan Brandweer Zone Rand, enkel op volgend e-mailadres: 

personeelsdienst@brandweer.zonerand.be. De uiterste datum voor het indienen van de 

kandidaturen wordt vastgelegd op donderdag 31 oktober. De datum van verzending van het 

e-mailbericht wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend. 

  

Enkel kandidaturen die onderstaande onderdelen in pdf bevatten, worden weerhouden: 

● inschrijvingsformulier 

● curriculum vitae met vermelding van studies, werk en interesses 

● motivatiebrief 

● kopie van je identiteitskaart 

● kopie van je diploma 

● uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud op uiterste indieningsdatum) - indien je 

uittreksel niet blanco is, voeg je een toelichting toe over de veroordelingen of incidenten. Op 

basis van deze toelichting zal de selectiecommissie beoordelen of je gedrag in 

overeenstemming is met de functie.  

 

Meer informatie: personeelsdienst@brandweer.zonerand.be of 03 369 64 04  
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