Brandweer Zone Rand zoekt

1 Adjunct-coördinator VTO
(onbepaalde duur, B1-B3)
via aanwerving, met wervingsreserve

Brandweer Zone Rand
Sinds 2015 bundelen 21 gemeenten en 20 brandweerposten hun krachten in Brandweer Zone Rand
om een nog betere hulpverlening te kunnen bieden. Van Essen, over Malle tot in Kontich, gaan wij
met meer dan 800 medewerkers door het vuur om de veiligheid van burgers en hun omgeving in
onze zone te garanderen.
Om onze ploeg te versterken zoeken wij een adjunct-coördinator vorming, training en opleiding
(VTO) voor onmiddellijke indiensttreding.
Jobinhoud
Als adjunct-coördinator VTO implementeer je de visie van Brandweer Zone Rand op het vormen,
trainen en opleiding van alle brandweerlieden. Die visie pas je toe in samenspraak met de
coördinator VTO.
Je draagt bij tot de ontwikkeling van de kennis, competenties en talenten van de zone, samen met de
personeelsdienst. Je brengt de vormings-, trainings- en opleidingsbehoeften van de verschillende
posten in de zone in kaart en vertaalt deze in concrete opleidingsinitiatieven. De
opleidingssystematiek is jouw verantwoordelijkheid en je zorgt voor de aanmaak en verspreiding van
de nodige documenten. Je zorgt ervoor dat ons opleidingsaanbod binnen het wettelijk kader past.
Je bent iemand die:
● beleidsmatig én procesmatig kan denken;
● zin heeft voor organisatie en structuur;
● nauwkeurig en kwalitatief werk aflevert, ook onder tijdsdruk;
● voldoende flexibiliteit aan de dag legt om opleidingen binnen de zone te coördineren;
● sterk is in samenwerken en vergadertechnieken beheerst.
We verwachten van jou dat je:
● 3 jaar relevante ervaring hebt;
● courante IT-toepassingen vlot kan toepassen;
● affiniteit met de brandweer hebt;
● vol enthousiasme zit en zelfstandig kan werken.
Operationele brandweerervaring of ervaring bij andere hulpdiensten is een voordeel.

Lees het volledige profiel zeker na op onze website.
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Toelatingsvoorwaarden
De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum, donderdag 7 februari 2019, te voldoen aan
volgende voorwaarden:
● beschikken (minimum) over een bachelorsdiploma, een diploma hoger onderwijs van 1 cyclus
(HOKT) of daarmee gelijkgesteld
● Belg zijn of geldig verblijven in België
● een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen
een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de
kandidaturen.
● de burgerlijke en politieke rechten genieten
● medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving
betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
Verloning en voordelen
Brandweer Zone Rand biedt je een boeiende voltijdse job met grote verantwoordelijkheden. Je krijgt
een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Je bruto geïndexeerde maandwedde (loonschaal
B1-B3) bedraagt € 2.603 bruto bij minstens 3 jaar relevante ervaring.
Daarnaast krijg je maaltijdcheques van € 7,00 per gewerkte dag, fietsvergoeding, terugbetaling
woon- en werkverkeer met het openbaar vervoer en hospitalisatieverzekering.
Je werkt in het zonaal kantoor te Brasschaat of indien de uitvoering van de opdracht dit vereist, de
brandweerposten van de zone, de brandweerschool,...
Selectieprogramma
Vooraleer kandidaten in aanmerking komen voor indiensttreding als adjunct-coördinator VTO dienen
zij te slagen voor een vergelijkend examen dat bestaat uit een selectie op basis van CV, een
schriftelijke en een mondelinge proef. Het examen is bedoeld om de motivatie en de
overeenstemming met het functieprofiel van de openstaande functie te testen. Kandidaten worden
toegelaten tot een volgende stap uit de selectieprocedure bij een minimaal resultaat van 60 %.
Het vergelijkend examen bestaat uit
Stappen in de selectieprocedure

Te testen criteria

1 Selectie op basis van gemotiveerde voldoen aan de minimale vereisten
sollicitatie
motivatie (25/100)
ervaring en competenties (75/100)
2 Schriftelijke proef

De schriftelijke proef bestaat uit een thuisopdracht die
aan de kandidaten verstuurd zal worden. Kandidaten
zullen minimaal 10 dagen tijd krijgen om de opdracht
in te leveren.

3 Mondelinge proef

De mondelinge proef is een competentiegericht
interview.
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Er zal o.a. gevraagd worden om de thuisopdracht te
presenteren.
De proeven zullen georganiseerd worden in de periode van 15 februari tot 29 maart 2019. De exacte
data worden nog meegedeeld na de kandidatuurstelling.
De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve voor de duur van 2 jaar. De
kandidaten worden gerangschikt in functie van het resultaat van de proef.
Inschrijven
Kandidaturen wordt gericht aan Brandweer Zone Rand, enkel op volgend e-mailadres:
personeelsdienst@brandweer.zonerand.be. Kandidaturen kunnen ten laatste op 7 februari 2019
ingediend worden. 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 bevatten, worden weerhouden:
● inschrijvingsformulier
● curriculum vitae met vermelding van studies, werkervaring en interesses
● uw motivatiebrief
● kopie van identiteitskaart
● kopie van je diploma
● uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud op uiterste indieningsdatum) - indien je
uittreksel niet blanco is, voeg je als kandidaat een toelichting toe over de veroordelingen of
incidenten. Op basis van deze toelichting zal de selectiecommissie beoordelen of je gedrag in
overeenstemming is met de functie.
Meer informatie: personeelsdienst@brandweer.zonerand.be of 03 369 64 04
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