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Brandweerzone Vlaams-Brabant West 

Personeelsdienst 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

De brandweerzone Vlaams-Brabant West gaat over tot het aanleggen van 
een werfreserve voor de functie van magazijnier/chauffeur  (m/v/x).  

 

Voltijds met contract van onbepaalde duur.  
Functionele loopbaan C11 – C14. 

 

 
 

Plaats van tewerkstelling is het administratief-logistiek centrum van de zone in Laan I nr 57 te 1770 

Liedekerke. 

 

ONZE ORGANISATIE 

De brandweerzone Vlaams-Brabant West verenigt 9 brandweerposten: Halle, Lennik, Tollembeek, 

Dilbeek, Asse, Opwijk, Londerzeel, Vilvoorde en Zaventem. Samen staan wij in voor de bescherming van 

33 gemeenten in het Westen van Vlaams-Brabant. Brandbestrijding is en blijft de kerntaak van de 

brandweer. Het merendeel van onze medewerkers zijn dan ook brandweermannen en - vrouwen, zo’n 

650 in totaal. Om alles draaiende te houden en de herstructurering mee in goede banen te leiden, is er 

naast de operationele inzet ook een goede logistieke omkadering nodig.  

Daarom gaat de zone over tot het aanleggen van een werfreserve voor de functie van 

magazijnier/chauffeur (m/v/x) . 

 

FUNCTIEPROFIEL 

Als magazijnier/chauffeur wordt u tewerkgesteld binnen de directie logistiek en werkt u onder de leiding 

van de verantwoordelijke magazijn. 

De magazijnier/chauffeur voert o.a. volgende taken uit : 

 Beheren en opvolgen van het magazijn en de zonale stock aan klein materieel en 
verbruiksgoederen. 

 Ontvangen en verwerken van leveringen van externe leveranciers en vanuit de posten en het 
zonehuis. 

 Verzamelen, klaarmaken en verzenden van bestellingen vanuit het centraal magazijn naar de 
posten en het zonehuis. 

 Laden van voertuigen met goederen bestemd voor de posten en het zonehuis en het lossen van 
voertuigen op de plaats van bestemming. 

 Besturen van en werken met een heftruck in en rond het magazijn. 
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 Besturen van een voertuig (rijbewijs B) voor verplaatsingen naar leveranciers, winkels, posten, … . 

 Besturen van een vrachtwagen (rijbewijs C) voor het bevoorraden van posten, wegbrengen en 
afhalen van voertuigen naar garages, … . 

 Uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan klein materieel en gebouwen. 

 Volgen van opleidingen en bijscholingen. 

 … 
 

De functie-inhoud is niet limitatief. Er kunnen andere taken opgelegd worden, afhankelijk van de 

vereisten van de dienst en om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen verzekeren. 

 

SELECTIEPROCEDURE 

 

DEEL 1:  PRAKTISCH GEDEELTE.  

Deel 1 heeft tot doel de praktische kennis en handigheid van de kandidaat te testen. 

Deel 1 gaat door op donderdag 12 mei 2022 in het zonehuis te Liedekerke, Laan I. 

DEEL 2: MONDELING GEDEELTE. 

Deel 2 heeft tot doel te peilen naar de motivatie van de kandidaat voor de job. 

Deel 2 gaat door direct aansluitend aan het praktisch gedeelte. 

SYNDICALE VERTEGENWOORDIGING: 

Elk selectiegedeelte, kan bijgewoond worden door syndicale afgevaardigden. Deze afgevaardigden zijn 

verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten. 

 

 EN NA DE SELECTIEPROCEDURE? ALS JE GESLAAGD BENT?  

Om als geslaagd te worden beschouwd, moet een kandidaat minstens behalen : 50 % van de punten op deel 1 

én 50 % van de punten op deel 2 én 60 % van de punten op deel 1 en deel 2 sámen. 

 

De selectieprocedure resulteert in een bindende rangschikking van de geslaagde of geschikt 

bevonden kandidaten in volgorde van de behaalde punten. 

 

HOELANG BLIJFT DEZE LIJST GELDIG?  

Er wordt een lijst opgesteld met de geslaagde kandidaten in volgorde van het behaalde resultaat. De lijst 

blijft 2 jaar geldig en kan maximaal tweemaal voor twee jaar verlengd worden.  

 

ALS JE NIET GESLAAGD BENT?  

Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde 

selectie. 
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HOE SOLICITEREN 

 

Solliciteren doe je door je kandidaat te stellen via jobs@zvbw.be met als onderwerp “kandidatuur 

magazijnier/chauffeur” en dit uiterlijk op dinsdag 26/04/2022. Kandidaturen aangeboden na deze 

deadline worden niet weerhouden. 

Een geldige kandidatuur bevat volgende documenten: 

- Motivatiebrief 
- Curriculum vitae 
- Kopie van identiteitskaart 
- Kopie van diploma hoger secundair onderwijs 
- Uittreksel uit het strafregister model 595 (maximum 3 maand oud) 
 

Voor meer inlichtingen kun je terecht bij de personeelsdienst: 

personeelsdienst@zvbw.be of telefonisch op 02/451.49.55 

 

WIJ VERWACHTEN 

 

ALS JE GESLAAGD BENT VOOR DEZE SELECTIE,  MOET JE OP DE AANSTELLINGSDATUM: 

 

 Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.  

 Ten minste 18 jaar oud zijn.  

 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.  

 Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.  

 In orde zijn met de dienstplichtwetten.  

 In het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor het besturen van voertuigen voor minstens de categorie B. 

 De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. 
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WIJ BIEDEN 

 

ARBEIDSVOORWAARDEN:  

 

 Je wordt aangeworven magazijn/chauffeur in het administratief kader.  

 Je komt terecht in een dynamische organisatie in volle ontwikkeling.  

LOON: 

 

 Wij bieden je een contract van onbepaalde duur volgens de geldende overheidsbarema’s C11-C14 

VOORDELEN: 

 

 Hospitalisatieverzekering 

 Fietsvergoeding voor woon - werkverkeer. 

 Maaltijdcheques van € 8,00  

 Terugbetaling abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.  

 

 


