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organiseert een interne procedure voor 

 

1 DIRECTEUR OPERATIES (m/v)  

  

Deelname aan deze procedure is voorbehouden voor beroepspersoneelsleden van het 

hoger kader van Brandweer Westhoek die in het bezit zijn van het brevet OFF2 of 

gelijkgesteld en het attest Dir-CP-Ops. Het betreft een interne functie. Directeur operaties is 

een zonale functie en niet gekoppeld aan een post (niet cumuleerbaar met de functie van 

postoverste en/of regiodirecteur).  

 

Functieomschrijving 

Directeur operaties:  

 Als verantwoordelijke van een directie verbindt u zich ertoe om de omschreven 

strategische doelstellingen en actieplannen te realiseren en staat u in voor de goede 

werking. U staat in voor de voorbereiding, opvolging en het bijsturen van de 

strategische en operationele planning zodat de doelstellingen binnen uw directie of 

domein gerealiseerd worden.  

 Als directeur geeft u leiding aan de diensthoofden binnen uw directie en 

bewerkstelligt u overleg en samenwerking binnen de directie. 

 U organiseert overleg met belanghebbenden en betrokken partijen en stemt af over 

procedures, werkwijzen met betrekking tot het werkdomein met als doel een 

kwaliteitsvolle en efficiënte werking. 
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 Op regelmatige tijdstippen evalueert u de goede werking. 

 U voert opdrachten uit voor het beleid en/of de hiërarchische lijn en rapporteert ook 

naar de hiërarchische lijn/het beleid. 

 De directeur werkt nauw samen met de andere directies. 

 

Als lid van het managementteam:  

 Beleidsmatige items aankaarten en bespreken. 

 Goede communicatie voorzien omtrent domein en binnen eigen directie. 

 Overkoepelende zonale projecten en thema’s mee uitwerken en input leveren 

hiervoor. 

 

Meer informatie is terug te vinden in de functiebeschrijving van directeur operaties. 

 

 

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden  

 Operationeel beroepspersoneelslid zijn van Brandweer Westhoek in het hoger kader 

en in het bezit zijn van het brevet OFF2 of gelijkgesteld en het attest Dir-CP-Ops. 

 Bereid zijn tot het presteren van onregelmatige werktijden (zat-, zon- en feestdagen 

en ’s nachts). 

 Directeur operaties is een zonale functie en niet aan een post gekoppeld en is niet 

cumuleerbaar met de functie van postoverste en/of regiodirecteur. 

 

Selectieprocedure 

Een vergelijkende selectieprocedure die bestaat uit volgende proeven:  

1. Een light assessment, uitgevoerd door een extern selectiebureau. 

2. Een interview waar gepeild wordt naar de motivatie, de inzetbaarheid en de 

overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone. 

  

Nadien worden de meest geschikte kandidaten aangewezen en voorgedragen voor de 

functie van directeur operaties. 
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Interesse? 

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij de zonecommandant. De kandidaturen 

worden ten laatste op vrijdag 12 maart 2021 om 12u gericht aan de zonecommandant 

van Brandweer Westhoek, via e-mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be   

  

Een volledige kandidatuur omvat:  

 een motivatiebrief 

Opgelet! Enkel de kandidaten die hun motivatiebrief hebben ingediend ten laatste vrijdag 

12 maart 2021 om 12u00 op het juiste e-mailadres worden weerhouden. 
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