
  
  

SELECTIEREGLEMENT 
STAFMEDEWERKER  LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL) 

 
BRANDWEERZONE MIDWEST 
AANWERVINGSPROCEDURE 

 
1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie 
 
Instaan voor een kwaliteitsvol loopbaan- en personeelsbeleid, ter ondersteuning van de 
brandweerzone Midwest. 

De hulpverleningszone Midwest is gelegen in het midden van West-Vlaanderen en omvat 15 
gemeenten en 17 brandweerposten waarin 600 vrijwilligers en 40 beroepskrachten actief zijn 
ter bescherming van 220.000 inwoners. 

 

2. Plaats in de organisatie 
 
Zie zonestructuur bij “Administratief personeel”. 

 
 
Managementteam: 

- Voorzitter zone Midwest 
- Zonecommandant zone Midwest 
- Bijzonder rekenplichtige zone Midwest 
- Domeinverantwoordelijken directies 

- Secretaris zone Midwest. 



  
  

3. Resultaatgebieden – waarin moet de functie resultaten halen om haar doel te vervullen 
 

2.1. Beheren van dossiers 

§ instaan voor de volledige administratieve/financiële dossieropvolging en coördinatie 
§ rapporteren van de status van de toebedeelde taken en te bereiken doelstellingen  
§ behandelen van klachten  
§ …  

2.2. Ondersteuning bieden op vlak van loopbaanbeleid 

§ opvolgen en begeleiden van de loopbaan het personeel, in het bijzonder van het 
operationeel personeel (600 vrijwilligers; 40 beroeps) 

§ begeleiden van het traject evaluatie (nieuw voor vrijwilligers) 
§ begeleiden van de proeven inzake fysieke paraatheid (nieuwe statutaire verplichting) 
§ opvolgen van personeelszaken zoals einde loopbaan, eretekens, 

erkentelijkheidspremie,... 
§ bijhouden van gegevens per personeelslid relevant voor de loopbaan en statutaire 

rechten en plichten 
§ informeren van de medewerkers inzake personeelszaken en fungeren als aanspreekpunt 
§ bewaken van de kwaliteit van de op te volgen trajecten, zowel inhoudelijk als 

administratief 
§ instaan voor de voorbereiding en verslaggeving van overleg met alle actoren 
§ ... 

2.3. Ondersteunen van het team 

§ verrichten van beleidsvoorbereidend werk 
§ formuleren van voorstellen ter optimalisatie van de werking 
§ ontwikkelen en onderhouden van goede interne en externe contacten 
§ overnemen van taken van de andere medewerkers van het team bij de afwezigheid van 

een medewerker... 
§ .... 

2.4. Kennis up to date houden 

§ opvolgen van de evoluties en ontwikkelingen op gebied van personeelszaken en 
administratie 

§ op de hoogte blijven van vakgerichte informatie en dienstrelevante wetgeving in het 
bijzonder bijhouden van de wetgeving inzake personeelsbeleid en statuten 

§ .... 

 
4. Bevoegdheden 
 
Heeft geen leidinggevende bevoegdheden.  

 

5. Rapporteert aan  
 
Rapporteert aan en overlegt op regelmatige basis met de zonecommandant en het 
managementteam. 

 

 



  
  

 
6. Diploma’s / Kennis en vaardigheden - weten en kennen, kunnen 
 
§ bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld; 
 
§ basiskennis inzake regelgeving personeelsbeheer en human resources 
§ gangbare Office-toepassingen (Word, Excel,…) 
§ snel eigen kunnen maken van andere software zoals databases,... 
 
7. Competenties - hoe werken en waarom 
 
 
Generieke competenties 1. integriteit 

2. loyaliteit 
3. taakgerichtheid 
4. plichtsgevoel 

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

Functiegebonden 
competentie 

10. resultaatsgericht werken 
11. probleemoplossend 

werken 
 
 
8. Aanwervings- en toelatingsvoorwaarden 
 
Formele deelnemingsvoorwaarden 
 
Bachelordiploma (of daarmee gelijkgesteld) 
 
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 datum via 
www.jobpunt.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 toevoegt als bijlage 

 
We raden je aan om het online sollicitatieformulier nauwgezet in te vullen. Een deel van dit 
formulier kan aangewend worden als eliminerende preselectieproef (zie selectieprocedure). 

 
 
10.  Selectieprocedure 

 
Screening op formele deelnemingsvoorwaarden 

 
Voor deze functie dien je houder te zijn van een bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld. 
Enkel de kandidaten die aan deze formele deelnemingsvoorwaarde voldoen, kunnen 
deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure. 
 
Preselectie: schriftelijk deel 
 
Wanneer meer dan 25 kandidaten voldoen aan de formele deelnemingsvoorwaarden wordt 
een schriftelijke preselectie gehouden aan de hand van het online sollicitatieformulier. 
 
De schriftelijke preselectieproef bestaat uit vier delen: 

- Deel 1: Motivatie  
- Deel 2: Inzicht in de functie 
- Deel 3: Affiniteit met het domein van loopbaan- en personeelsbeleid 
- Deel 4: Competentie: communiceren 

 
Dit onderdeel is eliminerend. Om als geslaagd te worden beschouwd moeten de kandidaten 
minimaal 50 procent van de punten behalen op de totale preselectieproef. De 25 hoogst 
gerangschikte en geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor het schriftelijk deel. Bij een 
ex aequo worden alle kandidaten met de 25ste beste score toegelaten. 
 
 



  
  

Schriftelijk deel 
 
In het schriftelijk deel worden de competenties die essentieel zijn voor de uitvoering van de 
functie, beoordeeld aan de hand van praktijkgerichte situatieschetsen. De kandidaat wordt in 
het schriftelijk deel geconfronteerd met een 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. 
 
Dit onderdeel is eliminerend en staat op 40 punten. Om als geslaagd te worden beschouwd 
voor het schriftelijk deel moeten de kandidaten minimaal 50 procent van de punten behalen. 
 
Het schriftelijk deel wordt van op afstand opgenomen. Kandidaten krijgen de opgave op 
datum per mail toegestuurd en krijgen tot datum om 12u de tijd om het ingevulde document 
terug te sturen. Gedetailleerde instructies hieromtrent worden meegedeeld wanneer de 
opgave wordt doorgestuurd. 
 
 
Mondeling deel 
 
Tijdens het mondeling deel zullen o.a. de competenties essentieel voor de uitvoering van de 
functie, beoordeeld worden. 
 
Dit onderdeel is eliminerend en staat op 60 punten. Om als geslaagd te worden beschouwd 
voor dit onderdeel moeten de kandidaten minimaal 50 procent van de punten behalen. 
 
 
De som van de punten die de kandidaten behalen in het mondeling (60 punten) en het 
schriftelijk deel (40 punten) bepaalt de rangschikking. Om als geslaagd te worden 
beschouwd moeten de kandidaten op elk deel 50 procent van de punten behalen en 60 
procent in totaal.   
 
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. 



  
  

11.  Werfreserve en minimale voorwaarden om te slagen 
 
Om als geslaagd te worden beschouwd moeten de kandidaten op elk deel 50 procent van de 
punten behalen en 60 procent in totaal. Indien de selectieprocedure een psychotechnisch 
onderdeel bevat dan moet de kandidaat bovendien de vermelding geschikt hebben alvorens 
hij 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 drie 
jaar. 
 
 
12. Verloning - voordelen 
 
Bruto jaarwedde volgens schaal B1; vanaf 2.318,78 per maand. 
 
Voordelen: 

- maaltijdcheques 
- hospitalisatieverzekering 
- fietsvergoeding 

 
 
13. Informatie? 
 
Voor meer informatie kan u terecht bij Sarah Vandenbroucke, Manager HR solutions 
Vandelanotte,  056 42 81 32 of sarah.vandenbroucke@vdl.be 
 
 


