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Administratief medewerker dienst preventie 

 

1.1 Functieomschrijving 

De brandweer doet aan brandpreventie op drie vlakken:  

- informeren & sensibiliseren 
- adviseren 
- controleren 

De dienst preventie bestaat uit twee administratieve medewerkers en vier 
preventieconsulenten. Daarnaast behandelen ook een aantal officieren preventiedossiers.  
 
Als administratief medewerker op de dienst preventie ben je het eerste aanspreekpunt voor 
de aanvragers van een preventie-opdracht. Samen met je collega wijs je de opdrachten toe 
aan de juiste behandelaar en volg je de voortgang van de preventiedossiers op. 
 
Je taken bestaan uit: 

 aanvragen voor advies / controle verwerken + behandelaar toekennen 
 verzending digitaal ondertekende verslagen 
 afspraken voor besprekingen maken 
 preventiedossiers samenstellen en up-to-date houden 
 communicatie per mail en telefoon 
 facturatie 
 notuleren van vergaderingen  

 
Je bent: 

 een teamplayer 
 administratief en organisatorisch sterk 
 nauwkeurig 
 zelfstandig  
 betrouwbaar en plichtsbewust 
 assertief 
 communicatief 
 met een goede kennis van Word, Excel en Outlook 
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1.2 Profiel 

Je voldoet aan volgende voorwaarden: 
 Je beschikt over een diploma secundair onderwijs. 
 Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie (te 

bewijzen via een recent uittreksel uit het strafregister). 
 De burgerlijke en politiek rechten genieten. 
 Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de 

wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk. 

 

1.3 Aanbod  

 Contract onbepaalde duur 
 Loon volgens wettelijke barema's C1-3 
 Anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend, relevante privéanciënniteit 

wordt meegerekend voor maximum 10 jaar. 
 Extralegale voordelen: maaltijdcheques van € 7, terugbetaling abonnement openbaar 

vervoer (woon-werkverkeer), fietsvergoeding, ... 
 Werken in glijtijdsysteem 

 

1.4 Plaats tewerkstelling 

BRANDWEER ZONE KEMPEN 
Stelenseweg 92  
2440 GEEL 
 

1.5 Waar en hoe solliciteren? 

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaten wordt vastgelegd op vrijdag 22 
november 2019. De datum van verzending van het e-mailbericht wordt beschouwd als de 
datum waarop de kandidatuur werd ingediend. 
 
Enkel kandidaturen die onderstaande onderdelen bevatten, worden weerhouden: 

 CV 
 Motivatiebrief 
 Kopie van je hoogst behaalde diploma 
 Uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud) 
 Kopie van je identiteitskaart 

 
Voor deze functie wordt een werfreserve aangelegd voor de dienst preventie. 
Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan via email of telefoon contact op met 
de personeelsdienst via vacature@brandweerzonekempen.be of 014 56 66 43. 
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Functiebeschrijving 
 

Administratief medewerker 
 
 

 
Doel 

 

Als administratief medewerker sta je in voor een efficiënte en 

servicegerichte dienstverlening. 

Door het toepassen van regelgeving en procedures draag je bij aan 

de beleidsuitvoering en aan een efficiënte en servicegerichte 

organisatie. 

 
 
Kerntaken en takengebied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Kernresultaatsgebieden 
 

1. Beleidsuitvoering: 

• nauwkeurige en efficiënte afhandeling van diverse 
administratieve taken 

• past regelgeving en procedures toe 

• stelt dossiers samen, legt ze voor aan de 
bestuursorganen, handelt af en volgt op 

• verzamelt gegevens, verwerkt en ontsluit ze 
 

2. Dienstverlening: 

• verstrekt de dienstverlening op klantgerichte wijze  
 

3. Verrichten van uitvoerende taken voor de overige 
werkzaamheden eigen aan de dienst  

 
De functie-inhoud is niet limitatief. Er kunnen andere taken opgelegd 
woeden afhankelijk van de vereisten van de dienst en om de 
continuïteit van de dienstverlening te kunnen verzekeren. 
 

 
Plaats in de organisatie 

 
De functie krijgt leiding van: 
De administratief medewerker staat onder de hiërarchische leiding 
van de directe leidinggevende en de directeur. 
 
De functie geeft leiding aan: 
/ 
 

 
Netwerkelementen 

 
De functie krijgt info van 
 

Directe 
leidinggevende 
Directeur  
 

Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen,… 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail, 
brief, … 

Beslissingen Persoonlijk contact, 
informeel, mail, 
brief, …. 

Collega’s Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen,… 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail, 
brief, … 
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Burgers Mondelinge vragen, 
adviezen,… 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail, 
brief, … 

 
De functie geeft info aan 
 

Directe 
leidinggevende 
Directeur  
 

Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen,… 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail, 
brief, … 

Collega’s Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen, 
beslissingen, … 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail, 
brief, … 

Burgers Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen, 
beslissingen, … 

Persoonlijk contact, 
mail, brief, … 

 
Autonomie 
 

 
De functie kan autonoom beslissen over: 

- De concrete uitvoering van de hem opgedragen taken. 
 
De functie moet autorisatie vragen voor: 

- Elk initiatief dat hem niet is opgedragen door zijn overste of 
door het algemeen werkingsreglement van de dienst. 
 

 
Arbeidsomstandigheden 
Arbeidsvoorwaarden 
 

Plaats in het 
organogram 

De administratief medewerker bevindt zich op het 
aanwervingsniveau in het administratief kader. 

Specifieke 
kenmerken 

• Werken in dagdienst 
 

Niveau Conform rechtspositieregeling 

Aanwerving Conform rechtspositieregeling  

Inwerktijd  Conform rechtspositieregeling 

Diploma Conform rechtspositieregeling 

Loonklasse C1-C2-C3 

 
 
 
 


