
 Brandweer Zone Rand zoekt 

 1 Preven�eadviseur niveau 2 
 (B1-B3, 38u) 

 via aanwerving, met aanwervingsreserve 

 Brandweer Zone Rand 
 Brandweer  Zone  Rand  bestaat  uit  21  gemeenten:  van  Kon�ch  tot  Essen  en  van  Stabroek  tot  Malle. 
 Twin�g  brandweerposten  bundelen  hun  krachten  om  een  nog  betere  hulpverlening  te  kunnen 
 bieden.  Met  meer  dan  900  medewerkers  gaan  we  door  het  vuur  om  de  veiligheid  van  burgers  en  hun 
 omgeving in onze zone te garanderen. 

 Om  ons  team  te  versterken  zoeken  wij  een  preven�eadviseur  niveau  2  via  aanwerving  (met  aanleg 
 van een aanwervingsreserve van 2 jaar). 

 Jobinhoud 
 Een  hart  voor  preven�e  en  gepassioneerd  door  hulpverlening?  Dan  is  Brandweer  Zone  Rand  de  ideale 
 match  voor  jou.  Zorgen  dat  onze  900  collega’s  op  een  veilige  manier  hun  werk  kunnen  doen,  rekening 
 houdend  met  de  we�elijke  voorschri�en,  zorgt  voor  een  uniek  en  uitdagend  takenpakket.  De 
 medewerker  staat  centraal  in  je  visie  op  welzijn  en  je  begeleidt  hen  hier  waar  nodig,  zowel  met 
 organisa�ebrede ini�a�even als op individueel niveau. 

 Wat verwachten we van jou? 
 ●  Je  zet  ons  zonaal  beleid  preven�e  en  bescherming  op  het  werk  in  lijn  met  de  zonale  visie  en 

 doelstellingen,  de  HR  beleidsdoelstellingen  en  de  opera�onele  werking.  Je  draagt  bij  aan  de 
 coördina�e en con�nue op�malisa�e van dit beleid. 

 ●  Je  adviseert  en  ondersteunt  op  organisatorisch,  administra�ef  en/of  inhoudelijk  vlak  om  bij  te 
 dragen  tot  de  doelstellingen  preven�e  en  bescherming  op  het  werk  van  Brandweer  Zone 
 Rand. 

 ●  Je  ondersteunt  de  hiërarchisch  leidinggevenden  in  de  organisa�e  door  onder  meer  het 
 uitvoeren  en  coördineren  van  (taak-)  risicoanalyses,  het  onderzoeken  van  ongevallen  en 
 incidenten, het bekijken en oplossen van knelpunten inzake welzijn op het werk,... 

 ●  Je  borgt  de  coördina�e  en  opvolging  van  zowel  de  gemelde  vragen  en/of  problemen 
 komende  van  de  eigen  organisa�e  als  de  doorgestuurde  vragen  en/of  problemen  rich�ng 
 externe partners en je staat mee in voor de behandeling ervan. 

 ●  Je  werkt  voor  de  dienst  preven�e  en  bescherming  op  het  werk  processen  en  procedures  uit 
 om  de  dagelijkse  werking  en  het  dagelijkse  beheer  van  de  dienst  te  stroomlijnen  en  stemt 
 deze  af  met  de  preven�eadviseur  niveau  1.  Je  overlegt  intensief  met  de  verschillende 
 stakeholders  (opera�es,  aankoopdienst,  personeelsdienst,  ...)  om  de  werking  van  de  dienst  af 
 te stemmen op de organisa�e en de opera�onele werking. 

 ●  Je  coördineert  mee  de  dagelijkse  werking  van  de  dienst  preven�e  en  bescherming  op  het 
 werk,  evalueert  en  stuurt  bij  waar  nodig  door  onder  meer  prak�sche  uitvoering  van  de 
 dagelijkse  taken  binnen  de  dienst  preven�e  en  bescherming  op  het  werk,  opmaken  bijlagen 
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 aan  bestelbon,  opmaken  van  indienststellingen,  uitvoeren  van  gerichte  onderzoeksprojecten, 
 bijhouden van (terugkerende) we�elijk voorziene administra�e,... 

 ●  Je  stuurt  de  Welzijn  op  het  Werk-antennes  in  de  posten  aan  en  werkt  met  hen  samen  om  de 
 structuur van het welzijnsbeleid te verbeteren. 

 ●  Je  organiseert,  gee�  en  werkt  zonale  opleidingen  uit  omtrent  preven�e  en  bescherming  op 
 het  werk.  Je  borgt  de  opmaak  en  het  ter  beschikking  stellen  van  documenta�e  en 
 ondersteunende materialen voor de gebruikers en van de eigen werking. 

 Wat maakt van jou een geschikte kandidaat? 
 ●  Je hebt een goede kennis van de wetgeving m.b.t. welzijn en preven�e op het werk. 
 ●  Je gee� blijk van een grondige kennis van projectmanagement. 
 ●  Je bent goed vertrouwd met informa�catoepassingen. 
 ●  Je hebt een goede kennis van procedures, regelgeving en richtlijnen in openbare besturen. 
 ●  Je bent een flexibele teamspeler en beschikt over een luisterend oor. 

 Lees het volledige profiel zeker na op onze  website  . 

 Toela�ngsvoorwaarden 
 Een  bachelordiploma  is  geen  vereiste,  maar  je  competen�es  en  kennis  bewijzen  dat  je  denkt  en  werkt 
 op  bachelorniveau.  Je  volgde  met  succes  de  aanvullende  vorming  ‘preven�eadviseur  niveau  2’ 
 (veiligheidskunde). 

 De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum - 15/06/2022 - te voldoen aan volgende 
 voorwaarden: 

 ●  Je hebt minstens een bachelordiploma (of gelijkgesteld) of daarmee gelijkgesteld door 
 ervaring (aan te tonen via capaciteitsproef door de zone georganiseerd). 

 ●  Je beschikt over een a�est van preven�eadviseur niveau 2. 
 ●  Je bent Belg of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische 

 Ruimte of van Zwitserland. 
 ●  Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (te 

 bewijzen via het ui�reksel uit het strafregister dat maximaal 3 maanden oud is op uiterste 
 indieningsdatum). 

 ●  Je geniet de burgerlijke en poli�eke rechten. 

 Verloning en voordelen 
 Brandweer  Zone  Rand  biedt  je  een  vol�jds  contract  (38/38)  met  grote  verantwoordelijkheden.  Je 
 krijgt een arbeidsovereenkomst van  onbepaalde duur  . 

 Je  bruto  geïndexeerde  maandwedde  (loonschaal  B1-B3)  bedraagt  €2.762,39  bij  minstens  3  jaar 
 relevante  ervaring.  Daarnaast  krijg  je  maal�jdcheques  van  €  7,00  per  gewerkte  dag,  fietsvergoeding, 
 terugbetaling woon- en werkverkeer met het openbaar vervoer en hospitalisa�everzekering. 
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 Je  werkt  in  het  zonaal  kantoor  te  Brasschaat  of  indien  de  uitvoering  van  de  opdracht  dit  vereist,  de 
 brandweerposten  van  de  zone.  Er  wordt  vanuit  de  zone  verwacht  dat  je  �jdig  en  zelfstandig  op  alle 
 plaatsen  van  tewerkstelling  geraakt.  Er  kan  een  poolwagen  van  de  zone  gebruikt  worden  (indien 
 beschikbaar). Bij voorkeur ben je in het bezit van een rijbewijs B en van een eigen wagen. 

 Selec�eprogramma 
 Vooraleer  kandidaten  in  aanmerking  komen  voor  indiens�reding  als  preven�eadviseur  niveau  2 
 dienen  zij  te  slagen  voor  een  vergelijkend  examen  dat  bestaat  uit  een  selec�e  op  basis  van  CV,  een 
 schri�elijke proef en een competen�egericht interview. 

 Het  examen  is  bedoeld  om  de  mo�va�e  en  de  overeenstemming  met  het  func�eprofiel  van  de 
 openstaande  func�e  te  testen.  Kandidaten  worden  toegelaten  tot  een  volgende  stap  uit  de 
 selec�eprocedure bij een minimaal resultaat van 60 %. 

 Het vergelijkend examen bestaat uit 

 Te testen criteria  Datum examen - 
 onder voorbehoud 

 1  Selec�e op basis van 
 gemo�veerde 
 sollicita�e + CV 

 Voldoen aan de minimale vereisten 
 (eliminerend) 

 Uiterste indiendatum 
 15 juni 2022 

 Mo�va�e (25/100) 

 Ervaring en competen�es (75/100) 

 2  Capaciteitsproef  Voor kandidaten zonder bachelordiploma wordt 
 een capaciteitsproef voorzien. 

 20 of 21 juni 2022 

 3  Schri�elijke proef  De schri�elijke proef bestaat uit het uitvoeren 
 van een opdracht die func�e inhoudelijk 
 relevant is. 

 23 juni 2022 

 4  Competen�egericht 
 interview 

 Het interview is een bevraging van de benodigde 
 competen�es. 

 week van 27 juni 
 2022 

 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  15 juni 2022 om 23u59  . 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  beva�en, worden weerhouden: 
 ●  inschrijvingsformulier + mo�va�ebrief 
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 ●  curriculum vitae met vermelding van studies, werkervaring en interesses 
 ●  kopie van je iden�teitskaart (voor- en achterkant) 
 ●  ui�reksel strafregister (max. 3 maanden oud op uiterste indieningsdatum) 
 ●  kopie van je hoogst behaalde diploma 
 ●  kopie van je a�est van preven�eadviseur niveau 2 

 Meer informa�e 
 ●  over de selec�eprocedure:  personeelsdienst@brandweer.zonerand.be  of 03 369 64 04 
 ●  over de inhoud van de func�e:  denise.debondt@brandweer.zonerand.be 
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