
  
  

SELECTIEREGLEMENT 
PREVENTIEADIVSEUR (B1-B3) 

 
BRANDWEERZONE MIDWEST - AANWERVINGSPROCEDURE 

 
1.  Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie 
 
Ontwikkelen van een beleid voor de zone inzake arbeidsveiligheid, preventie en welzijn, 
inzake bedrijfsgezondheidszorg en psychosociale zorg. Adviseren en begeleiden van de 
werkgever, de brandweerzone, de zoneraad en de leden van de hiërarchische lijn en 
werknemers van de zone in verband met de toepassing van de wettelijke verplichtingen uit 
het ARAB, de welzijnswet en de veiligheidscodex, de specifieke regelgeving van toepassing 
op de brandweer en het veiligheidsbeleid met het oog op het welzijn van de werknemers 
en het voorkomen van arbeidsongevallen e.a. teneinde de arbeidsomstandigheden in het 
algemeen en de arbeidsveiligheid in het bijzonder te optimaliseren in de brandweerzone 
en in de posten van de zone. 
 
Het takenpakket bestaat uit 2 luiken, namelijk arbeidspreventie enerzijds en 
ondersteuning logistiek anderzijds.  
 
2. Plaats in de organisatie 
 
Zie zonestructuur bij “Administratief personeel”. 

 
 
 
 



  
  

De hulpverleningszone Midwest is gelegen in het midden van West-Vlaanderen en omvat 15 
gemeenten en 17 brandweerposten waarin 600 vrijwilligers en 39 beroepskrachten actief 
zijn ter bescherming van 220.000 inwoners. 
 
3. Resultaatgebieden – waarin moet de functie resultaten halen om haar doel te vervullen 
 

2.1. Kernresultaatgebied 

 Je wordt de veiligheids- en welzijnsadviseur van de brandweerzone voor de specifieke 
regelgeving rond arbeidsveiligheid en welzijn in relatie tot de brandweerzone, de 
openbare brandweerdiensten en de algemene regelgeving rond lokale besturen, 
inclusief de overheidsopdrachten en –contracten; 

 Deze luiken omvatten onder meer veiligheids- en welzijnsopdrachten in het kader van 
de organisatie en werking van de brandweer, personeelszaken, reglementering, 
verzekeringen, contractbeheer…; 

 Je leidt de interne dienst preventie en bescherming op het werk. Je stuurt zowel het 
comité voor preventie en bescherming op het werk aan als de bijkomende commissies 
en werkgroepen; 

 Je adviseert aan en werkt samen met: 
Intern: zoneraad, zonecommandant, IDPBW, posten en medewerkers van de zone... 
Extern: externe dienst Preventie en Bescherming op het Werk, inspectiediensten, 
veiligheidsdiensten, keuringsorganismen, collega’s veiligheidschefs…; 

 Je stelt in overleg een globaal (meerjaren)preventieplan voor de zone op en stuurt het 
in het kader van de permanente risicoanalyse bij. Je zorgt voor de opmaak van de 
jaarlijkse actieplannen inzake veiligheid en welzijn. 
 
2.2. Beleidsondersteunend en adviserend 

 Je geeft advies en begeleiding rond arbeidsveiligheid en welzijn in overleg met de 
zoneraad, de zonecommandant, de bevoegde directieverantwoordelijken, bevoegde 
officieren en medewerkers van de administratie; 

 Je formuleert oplossingsgerichte en creatieve voorstellen en volgt de implementatie 
van dossiers met betrekking tot veiligheids- en welzijnsaspecten op; 

 Je staat de zone bij in de uitwerking, de programmatie, de uitvoering en de evaluatie 
van het beleid bepaald door het dynamisch risicobeheerssysteem, bedoeld in het KB 
van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van het werk.  
 
2.3. Uitvoerend 

In het kader van het beheer en de werking van de dienst, zorg je voor: 
 het opstellen van de maandverslagen, het jaarverslag en de 

arbeidsongevallensteekkaart; 
 het opstellen, aanvullen of viseren van de documenten in het kader van de keuze, de 

aankoop, het gebruik en het onderhoud van arbeidsmiddelen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen; 

 het secretariaatswerk van het Comité. 
 
 
2.4. Ondersteuning logistiek 

 Beleidsondersteuning bij aankoop; 
 Opvolging van aankoopprocedures: ondersteuning opmaak bestekken en 

aanbestedingen, nazicht aanbiedingen, gunning, ...; 
 Opmaak van instructie- en veiligheidsfiches. 
 



  
  

2.5. Ondersteunen van het team 

 Afhankelijk van jouw persoonlijke talenten, bied je administratieve 
beleidsondersteunende diensten binnen de domeinen personeel, communicatie, 
preventie; 

 Je verricht beleidsvoorbereidend werk; 
 Je neemt taken over van de andere medewerkers van het team bij de afwezigheid van 

een medewerker. 
 
 
2.6. Kennis up to date houden 

 Je volgt de evoluties en ontwikkelingen op gebied van welzijn, preventie en/of 
algemene administratie op. 

 Je blijft op de hoogte van vakgerichte informatie en dienstrelevante wetgeving. 
 

 
4. Bevoegdheden 
 

De vervulling van de opdracht gebeurt in volledige onafhankelijkheid t.o.v. werkgever en 
werknemer.  

Dit is een voltijdse tewerkstelling. De minimum prestatieduur, die is bepaald door de 
werkgever, na voorafgaand akkoord van het Comité voor Preventie en Bescherming op het 
Werk (BOC), bedraagt 19 uur per week (halftijds). 

Het gedeelte van de arbeidsduur dat niet aan de opdracht als preventieadviseur wordt 
besteed, wordt ingezet voor uitvoering van resultaatgebied 2.4 en 2.5. 

 

5. Rapporteert aan  
 
Rapporteert aan en overlegt op regelmatige basis met de zonecommandant en het 
managementteam. De preventieadviseur belast met de leiding van de dienst voor 
Preventie en Bescherming op het Werk hangt rechtstreeks af van de persoon belast met 
het dagelijks beheer van de zone, d.w.z. de zonecommandant.  

 

 
6. Diploma’s / Kennis en vaardigheden - weten en kennen, kunnen 
 
 bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld; 
 de kandidaat die niet over het bachelor diploma beschikt, komt toch in aanmerking als 

hij voldoet aan een vereiste inzake relevante beroepservaring van 4 jaar; 
 de aanvullende vorming preventieadviseur niveau 2, zoals bepaald in het koninklijk 

besluit van 17 mei 2007 betreffende de vorming en bijscholing van de interne en 
externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, met vrucht beëindigd 
hebben; 

 gangbare Office-toepassingen (Word, Excel,…); 
 snel eigen kunnen maken van andere software zoals databases, opmaakprogramma’s… 

 
 
 
 
 



  
  

7. Competenties - hoe werken en waarom 
 
Generieke competenties 1. integriteit 

2. loyaliteit 
3. taakgerichtheid 
4. plichtsgevoel 

Functiegroepcompetenties 5. coachen 
6. adviseren 
7. netwerken 
8. zelfstandig werken 
9. communiceren 

Functiegebonden 
competentie 

10. resultaatsgericht 
werken 

11. probleemoplossend 
werken 

 
8. Aanwervings- en toelatingsvoorwaarden 
 
Formele deelnemingsvoorwaarden 
 

1. Bachelordiploma (of daarmee gelijkgesteld) of relevante beroepservaring van 4 
jaar; 

2. Attest preventieadviseur niveau 2. 
 
 
Algemene toelatingsvoorwaarden 
 
Om toegang te hebben tot een functie bij de zone, moeten de kandidaten: 
 

1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie 
waarvoor ze solliciteren; 

2. de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de 

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

 
Het passend gedrag vermeld in punt 1°, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit 
het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat 
daaromtrent een schriftelijke toelichting voorleggen. 
 
 
Aanwervingsvoorwaarden 
 
Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten: 
 

1. voldoen aan de vereiste inzake taalkennis opgelegd door de wetten op het 
gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;  

2. slagen voor de selectieprocedure. 
 

 
 
 
 
 



  
  

9. Solliciteren 
 
Indien je geïnteresseerd bent in deze vacature, solliciteer dan uiterlijk op TE BEPALEN via 
www.jopbunt.be. Je vindt de vacature terug onder ‘bekijk onze jobs’. Via de knop 
‘solliciteer nu’ kan je het online sollicitatieformulier indienen. 
 
We beschouwen je kandidatuur als geldig indien je: 

- solliciteert via het online sollicitatieformulier; 
- (een kopie van) je diploma of bewijs van 4 jaar relevante ervaring toevoegt als 

bijlage; 
- (een kopie van) je attest preventieadviseur niveau 2 toevoegt als bijlage. 

 
10. Selectieprocedure 

 
Screening op formele deelnemingsvoorwaarden 

 
Voor deze functie dien je houder te zijn van een bachelor diploma of daarmee 
gelijkgesteld of een bewijs leveren van 4 jaar relevante beroepservaring, én houder te zijn 
van een attest preventieadviseur niveau 2. Enkel de kandidaten die aan deze formele 
deelnemingsvoorwaarden voldoen kunnen deelnemen aan het vervolg van de 
selectieprocedure. 
 
Mondeling deel 
 
Tijdens het mondeling deel zullen o.a. de competenties essentieel voor de uitvoering van 
de functie, beoordeeld worden.  
 
Ter voorbereiding van de mondelinge proef, krijgen kandidaten vooraf een case 
toegestuurd per mail. De kandidaat wordt bij deze case geconfronteerd met één of 
meerdere probleemsituaties die zich tijdens de uitoefening van de functie kunnen 
voordoen. De volledige context van de problematiek wordt uitgebreid aan de kandidaat 
geschetst, waarna hij/zij tracht een oplossing uit te werken. De kandidaten worden 
gevraagd de oplossing uit te werken aan de hand van een digitale presentatie (bv 
powerpoint, …) die zij tijdens de mondelinge proef verder dienen toe te lichten. De 
kandidaten krijgen een 10-tal dagen de tijd om hun presentatie door te sturen. De 
voorbereiding van deze case is essentieel voor de deelname aan de mondelinge proef.    
 
Dit onderdeel is eliminerend en staat op 100 punten. Om als geslaagd te worden 
beschouwd moeten de kandidaten minimaal 60 procent van de punten behalen. 
 
Enkel de best gerangschikte en de op een na best gerangschikte kandidaat worden 
toegelaten tot het psychotechnisch gedeelte. De overige geslaagde kandidaten worden 
toegelaten tot de werfreserve.  
 
 
Psychotechnisch deel 
 
Tijdens het psychotechnisch deel zal - door middel van een interview aangevuld met een 
of  meerdere psychotechnische testen – een beoordeling van een aantal competenties 
gemaakt worden. 
 
Dit deel is eliminerend. Kandidaten dienen een vermelding geschikt te hebben om 
aangesteld te kunnen worden. 
 

http://www.jopbunt.be/


  
  

 
11. Werfreserve en minimale voorwaarden om te slagen 
 
Om als geslaagd te worden beschouwd moeten de kandidaten op de mondelinge proef 60 
procent van de punten behalen en moeten zij bovendien de vermelding geschikt hebben op 
het psychotechnische gedeelte alvorens men aangesteld kan worden. Enkel de best 
gerangschikte kandidaat en de op een na best gerangschikte kandidaat worden toegelaten 
tot het psychotechnisch deel. De overige geslaagde kandidaten worden toegelaten tot de 
werfreserve. De kandidaat die het beste resultaat behaalde wordt voorgedragen voor 
aanstelling in de vacante functie. 
 
Er wordt een werfreserve – met bindende rangschikking - aangelegd voor de duur van twee 
jaar. De geldigheidsduur is verlengbaar voor zover de maximale geldigheidsduur van de 
wervingsreserve de termijn van drie jaar niet overschrijdt. 
 
 
 
12. Selectiecommissie 
 
De selecties worden uitgevoerd door een selectiecommissie. De samenstelling van de 
commissie is als volgt: 

- Twee interne vertegenwoordigers van de zone; 
- Een externe deskundige met expertise van het domein; 
- Een externe deskundige met expertise in de personeelsselectie . 

 
De selectiecommissie wordt geleid door een voorzitter.  De voorzitter wordt in zijn taak 
bijgestaan door een secretaris die lid is van de selectiecommissie. 
 
 
 
13. Verloning - voordelen 
 
Bruto jaarwedde volgens schaal B1 – B3 + mogelijkheid tot overname relevante jaren 
beroepservaring (min. 2.318,78 EUR – max. 3.907,07 EUR bruto per maand).  
 
Op basis van artikel 43 van het Administratief Statuut heeft de Raad beslist om relevante 
beroepservaring (hetzij bij een overheid, in de privésector of als zelfstandige) mee te 
laten tellen bij de bepaling van de schaalanciënniteit voor de functie waarin het 
personeelslid wordt aangesteld. 
De relevantie van de beroepservaring wordt beoordeeld door het hoofd van het personeel, 
op basis van een vergelijking van die ervaring met het functieprofiel voor de functie 
waarin het personeelslid wordt aangesteld. 
 
Voordelen: 

- maaltijdcheques 
- hospitalisatieverzekering 
- fietsvergoeding 

 


