
 

 

 

 

Majoor – Directeur Operaties (beroepspersoneel) 
via bevordering 

voor onmiddellijke invulling 
 

 

 

Jouw functie: 

 

Doel 

 

1. De multidisciplinaire coördinatie of de coördinatie van zeer veel interventieploegen op het 
terrein bij zeer complexe of zeer grootschalige incidenten om te garanderen dat de 
ploegen en diensten als één samenwerkend geheel functioneren en hierbij de 
doelstellingen van de wet op de Civiele Veiligheid bereiken. Voor wat betreft de 
operationele inzet deze op een zo efficiënt, doeltreffend, kwalitatief en veilig mogelijke 
manier organiseren.  

2. Voldoende kennis op het vlak van brandpreventie. 
3. Het leiden van een dienst zowel op administratief en technisch vlak om ervoor te zorgen 

dat de opdrachten van de zone naar behoren worden vervuld door de werking v/d 
ploeg(en) goed op te volgen en dit zowel op inhoudelijk, methodisch en organisatorisch 
als op financieel vlak.  

4. Optreden als projectleider om de operationele en strategische doelstellingen te bereiken. 
Hierbij adviseert hij de leiding van de zone tot verbeteringen en/of beleidsmatige 
aanpassingen. 

 

Als majoor coördineer je meerdere disciplines of zeer veel interventieploegen op het terrein 
bij zeer complexe of zeer grootschalige incidenten.  
 
Je beschikt over een voldoende kennis op het vlak van brandpreventie. 
 
Je bent leidinggevende van een operationele, technische of administratieve dienst en/of 
gespecialiseerd in bepaalde administratieve of technische opdrachten. Je bent 
verantwoordelijk voor  de werking van de ploegen op inhoudelijk, methodisch, 
organisatorisch en financieel vlak.  
 
Als majoor heb je daarnaast de leiding over projecten die nodig zijn om de operationele en 
strategische doelstellingen van de zone te bereiken. Je bent adviseur van de 
zonecommandant en zoneraad en doet voorstellen voor verbeteringen en/of beleidsmatige 
aanpassingen. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Als directeur Operaties ben je verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het 
beleid inzake de toegewezen kerntaken. Dit houdt in dat je instaat voor: 
 
het opstellen van het operationele organisatieschema en het verzekeren van de toepassing 
ervan; 
de verdeling van het personeel en van het materieel binnen de hulpposten; 
de alarmeringsprocedure van de posten; 
de uitwerking en de uitvoering van de operationele procedures;  
het verzekeren van de verstrekking van de hulpverlening; 
de samenwerkingsovereenkomsten met de civiele beschermingen de overeenkomsten inzale 
snelste adequate hulp met de andere zones; 
het beheer van de gespecialiseerde teams. 
 
Je staat in voor het leiden van projecten binnen de toegewezen kerntaken teneinde de 
operationele en strategische doelstellingen van de Hulpverleningszone als bepaald in het 
meerjarenbeleidsplan te realiseren. 
Je bent verder verantwoordelijk voor duidelijke informatiedoorstroming tussen de directies 
via deelname aan het directieteam en andere overlegorganen. 
Je neemt actief deel aan de relevante werkgroepen van het Netwerk Brandweer en neemt 
hierin een trekkende rol indien nodig. 
  

 

Kernresultaatsgebieden 
 
1. Operationeel coördinator (Interventie) 

 
Optreden als operationeel coördinator bij multidisciplinaire interventies teneinde de 
coördinatie van meerdere interventieploegen en de samenwerking tussen de verschillende 
disciplines tijdens een grootschalig incident te organiseren zodat menselijke en materiële 
schade wordt geminimaliseerd en dit op een zo effectief, efficiënt, kwalitatief en veilig 
mogelijke manier. 
 

Mogelijke taken (niet limitatief):  
- De coördinatie verzekeren van meerdere interventieploegen en van verschillende 

diensten. 
- Het vervullen van een coördinerende taak tussen de verschillende disciplines (Dir Cp-

Ops). 
- Het inschatten van de gevolgen van een (grootschalig) incident voor de onmiddellijke 

omgeving, het leefmilieu en de volksgezondheid maar ook op de verantwoordelijk-
heidsgebieden van de andere disciplines (verkeer, openbare orde, communicatie, 
…). 

- Het nemen en coördineren van de operationele beslissingen om de veiligheid van het 
ingezet personeel te verzekeren. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
2. Operationeel medewerker ( preparatie) 

 
Het onderhouden van zijn fysieke conditie en deelnemen aan oefeningen en opleidingen 
waardoor men zijn taken kan uitvoeren in alle veiligheid voor zichzelf, zijn collega’s en de 
personen die hulp nodig hebben. 
 

Mogelijke taken (niet limitatief): 
- Het deelnemen aan fysieke oefeningen, georganiseerd door de zone. 
- Het deelnemen aan oefeningen, opleidingen, simulaties, plaatsbezoeken en 

bijscholing, onder meer gericht op kennis van het grondgebied van de zone. 
 
 
3. Administratief leidinggevende 

 
De leiding nemen over een dienst of een departement binnen de zone of één (grote) of 
enkele posten, teneinde op een zo efficiënt, doeltreffende, kwalitatief mogelijke manier de 
doelstellingen van de zone te realiseren binnen zijn autonomie. 
 

Mogelijke taken (niet limitatief): 
- De permanente inzetbaarheid van de middelen van de zone en haar goede 

administratieve, technische en operationele werking te ondersteunen. 
- De interne informatiedoorstroming garanderen. 
- De optimale samenwerking tussen de ploegen en posten ondersteunen. 
- Specialist op het vlak van brandpreventie in gebouwen.  
- Het begeleiden, ondersteunen, motiveren, coachen en evalueren van medewerkers 

tijdens hun dagelijks werk. 
- Het aanvragen en verdedigen van budgetten en het waken over de correcte 

besteding ervan. 
- Het opstellen en waken over de naleving van interne procedures en werkinstructies, 

met aandacht voor de flexibiliteit noodzakelijk bij het beheer van een operationele 
dienst. 

- Het ontwikkelen van een visie/strategie over de te bereiken doelstellingen van de 
dienst of het departement. 
 

 
4. Analist 

 
Het evalueren van processen, interventies en oefeningen teneinde lessen te trekken en 
verbeteringstrajecten voor te stellen binnen de diensten. 

Mogelijke taken (niet limitatief): 
- Analyseren en optimaliseren van operationele en administratief-technische 

processen. 
- Zich informeren over conclusies en leermomenten van andere zones en posten. 
- Verbeterprocessen voorstellen. 
- Analyseren en onderzoeken van grootschalige incidenten teneinde de samenwerking 

met externe diensten en andere disciplines te optimaliseren. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
5. Coach 

 
De medewerkers stimuleren, begeleiden en ondersteunen teneinde het personeel op elke 
interventie optimaal paraat te hebben. 
 
 

Mogelijke taken (niet limitatief): 
- Het begeleiden, ondersteunen, motiveren, coachen en evalueren van medewerkers 

tijdens hun dagelijks werk. 
- Verbeterprocessen aanbrengen en implementeren. 
- Stressbestendigheid van het personeel verbeteren en actief luisteren naar 

verwachtingen. 
 
6. Projectleider 

 
Het leiden van een project teneinde de operationele en strategische doelstellingen van de 
hulpverleningszone als bepaald in het meerjarenbeleidsplan te realiseren. 
 

Mogelijke taken (niet limitatief): 
- Het plannen van een project, selecteren van de medewerkers, verdelen van taken, 

controleren op de uitvoering en het rapporteren. 
- Het coördineren van meerdere projecten, het afstemmen van personele en materiële 

middelen en het controleren van het naleven van de timing. 
 
7. Beleidsadviseur 

 
Het adviseren van de leiding van de zone met betrekking tot operationele zaken en met 
betrekking tot de verbetering van de werking van de dienst teneinde de middelen optimaal 
aan te wenden ter voorkoming of beperking van menselijke en materiële schade. 
 
 
 

Mogelijke taken (niet limitatief): 
- Het proactief onderzoeken van nieuwe mogelijkheden en de haalbaarheid en 

implementatie ervan ter verbetering van de werking van de hulpverleningszone. 
- Het uitvoeren van controles en het geven van adviezen om de brandveiligheid (in zijn 

ruime betekenis) in de zone preventief te verbeteren. 

 

Je staat als majoor onder de hiërarchische leiding van de zonecommandant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Arbeidsomstandigheden/arbeidsvoorwaarden 

 
Je wordt tewerkgesteld in een glijdend rooster (ma-vrij). 
Je neemt de wachtrol DIR CP-OPS1 op en je kan optreden als plaatsvervanger van de 
zonecommandant. 
 
 

Wedde 

De bruto (geïndexeerde) maandwedde bedraagt 6.131,03 euro. 
Er wordt een operationaliteitspremie van 22% van het uurloon voorzien voor elk uur 
aanwezigheid. 
 
 

Deelnemingsvoorwaarden 
 
Je dient uiterlijk op de datum van de bevorderingsproef, te voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 

• Benoemd zijn in de graad van luitenant of kapitein; 

• de vermelding "voldoende", “goed” of “zeer goed” gekregen hebben bij de laatste 
evaluatie; 

• titularis zijn van het brevet OFF3; 

• niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie. 
 

 

Programma selectieprocedure 
 
De bevorderingsproef bestaat uit: 

1. Een niet-eliminerende praktische proef bedoeld om de inzetbaarheid en de 
overeenstemming van de kandidaten met de functiebeschrijving en de Zone te 
testen. De kandidaten doorlopen een assessment center dat bestaat uit een 
capaciteitsonderzoek op het niveau van de functie, aangevuld met een 
persoonlijkheidsonderzoek op het profiel van de functie. Het resultaat van dit 
onderdeel is adviserend voor het eliminerend interview.  

 

2. Een eliminerend interview bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de 
overeenstemming van de kandidaten met de functiebeschrijving en de Zone te 
testen. In dit mondeling deel worden competenties en motivatie gemeten door o.a. 
werkervaring, kennis van de functie-inhoud,…te bevragen. De kandidaten moeten 
een case maken ter voorbereiding van het interview.   

Dit gedeelte staat op 100 punten. De kandidaten moeten 60% behalen om te slagen 
in deze selectieprocedure. 

 

 

 



 

 

 

 

In geval van bevordering van luitenant tot majoor slaagt de kandidaat in de competentietest 
voor het hoger kader zoals bedoeld in artikel 35, § 3, 1° vooraleer het bevorderingsexamen 
voor de graad van majoor af te leggen. 

Gezien de specificiteit van deze functie, wordt er geen bevorderingsreserve aangelegd. 
 

 

Interesse? 

 

• Dien ten laatste op 1/3/2023 jouw CV, kopie van jouw brevet en motivatiebrief in via 

https://jobpage.cvwarehouse.com/?companyGuid=9545fb55-f488-4a21-a004-

25bb3d6742aa&lang=nl-BE 

  
 

Opgelet: 
Het tijdig indienen van de correcte documenten is de uitsluitende verantwoordelijkheid 
van de kandidaat. Kandidaten die de verkeerde documenten indienen of laattijdig 
indienen, zullen zonder uitzondering worden geweerd uit de selectieprocedure. Indien je 
niet zeker bent of een document wel het juiste document is, kan je dit best voorafgaand 
aan de uiterste inschrijvingsdatum navragen via jobs@bwzc.be of via 09 268 88 63. 

 
 
 
Contactpersoon functie-inhoud Contactpersoon selectieprocedure 
 
Kolonel Wim Van Zele 
Zonecommandant 
Wim.vanzele@bwzc.be 
Of 0477 35 44 74   
 
 

 
Vanessa Vanden Abeele 
Dienst Selectie en Loopbaanontwikkeling 
Vanessa.vandenabeele@bwzc.be 
Of 0474 85 72 82 
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