
 

 

Functiebeschrijving: 

logistiek medewerker aankoop & 

magazijn C1-C3 
 

Doel van de functie 

De medewerker aankoop & magazijn heeft een uitvoerende en organiserende functie in het 

magazijn. Hij/zij is verantwoordelijk voor het juiste verloop van ontvangen, stockeren en 

verdelen van goederen. Hij/zij zorgt ervoor dat de verschillende locaties van Brandweer 

Westhoek tijdig hun bestellingen ontvangen. Hij/zij plant zelf de leveringen in en rijdt rond van 

locatie naar locatie. Daarnaast heeft de medewerker aankoop en magazijn ook een 

belangrijke administratieve taak. Hij/zij zorgt ervoor dat het stockbeheer nauwkeurig wordt 

opgevolgd. Hij/zij communiceert met klanten of leveranciers per mail of per telefoon. Hij/zij 

leert werken met de gebruikte software. 

 

Plaats in de organisatie 

Dienst aankoop & magazijn met als direct leidinggevende de directeur aankoop & 

overheidsopdrachten. 

 

Graad  

Logistiek medewerker – niveau C (salarisschalen C1-C2-C3) 

 

Resultaatsgebieden 

 

− Ontvangen, stockeren en verdelen van goederen 

− Afspraken maken met leveranciers 

− Digitaal stockbeheer en beheer webshop 

− Plannen en uitvoeren logistieke rondes 

− Communicatie met klanten en/of leveranciers 

 

Bijzondere aanwervingsvoorwaarde(n) 

In het bezit zijn van een rijbewijs C of bereid zijn om dit rijbewijs C binnen het jaar te behalen. 

Bij voorkeur in het bezit zijn van een heftruck attest of bereid zijn om dit te behalen na 

aanwerving. 

 

Competenties 

 

kennis 

• Kennis van computers, office-pakket en functie specifieke softwarepakketten 

• Kennis van logistiek, magazijnbeheer en voorraadbeheer 

 

andere 

 

INTEGRITEIT  

= voortdurend algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in woord en gedrag 

handhaven. 

- Komt openlijk uit voor zelfgemaakte fouten 

- Gaat discreet om met vertrouwelijke en gevoelige informatie 

- Leeft algemeen aanvaarde sociale en ethische normen na (o.m. betrouwbaarheid, 

eerlijkheid, beleefdheid, respect voor anderen) en is daarop aanspreekbaar, ook 

onder druk.  

- Spreekt anderen erop aan als ze niet conform bestaande regels en afspraken 

handelen. 

Handelt consequent: neemt in soortgelijke omstandigheden soortgelijke standpunten in of 

een soortgelijke houding aan. 



KLANTGERICHTHEID  

= afstemmen van zijn acties op de gevoelens, behoeften en wensen van de (interne en 

externe) klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden en zonder de 

doelstellingen van de organisatie in het gedrang te brengen. 

- Toont begrip voor klanten, is vriendelijk en voorkomend 

- Onderzoekt gericht de wensen en behoeften van klanten 

- Waarborgt een snelle, grondige en maximale dienstverlening aan klanten, rekening 

houdend met de bestaande procedures en planning 

Biedt een zo optimaal mogelijke oplossing voor de klant 

BESLUITVAARDIGHEID  

= zich op onderbouwde wijze eenduidig uitspreken voor een bepaald standpunt en/of 

voorstel tot actie. 

- Geeft bij uitstel spontaan aan wanneer de beslissing zal genomen worden 

- Neemt beslissingen en handhaaft ze ondanks tegendruk van anderen 

- Hakt knopen door. Stelt beslissingen en/of acties niet onnodig uit. 

- Maakt keuzes, ook als bepaalde factoren onvoldoende helder zijn en waarschijnlijk 

zullen blijven. 

- Legt zich vast door het uitspreken van de eigen mening. 

- Neemt een beslissing als hij de gevolgen voldoende kan inschatten  

- Neemt berekende risico’s (er is een zeker risico, en dat kan bepaald worden) 

Heeft een gegronde argumentatie voor het risico-element in de beslissing. 

FLEXIBILITEIT  

= aanpassen van gedrag en aanpak in functie van de situaties waarin men zich bevindt 

en de personen waarmee men geconfronteerd wordt, met het oog op het bereiken van 

een bepaald doel. 

- Integreert voorstellen van anderen in zijn/haar eigen ideeën en/of aanpak 

- Past de eigen gedrags- en communicatiestijl aan in functie van situaties en/of personen 

- Formuleert alternatieve oplossingen wanneer de eerste aanpak niet lukt 

- Kan denken en handelen vanuit een ander dan zijn/haar geprefereerd referentiekader 

Reageert alert op informatie die het bijsturen van een gekozen aanpak noodzakelijk maakt 

(merkt de informatie op, schat gevolgen in, overloopt alternatieven). 

INITIATIEF NEMEN  

= uit eigen beweging de beschikbare informatie benutten om kritische  situaties tijdig te 

onderkennen en gepaste acties nemen. 

- Haalt het maximum uit de situatie voor alle partijen, gegeven de mogelijkheden 

- Onderneemt uit eigen beweging gerichte acties om concrete probleem aan te 

pakken Voorkomt dat zaken uit de hand lopen door tijdig maatregelen te nemen.  

- Denkt vooruit en weet benodigde acties in te schatten 

Doet voorstellen voor verbetering van de eigen taken en het resultaat van de afdeling of 

organisatie. 

NAUWKEURIGHEID  

= uit eigen beweging taken nauwgezet en met zin voor detail volbrengen. Gepast omgaan 

met materialen. 

- Levert verzorgd werk af ( nauwkeurig,  netjes, volledig, correct) 

- Controleert het eigen werk op fouten en onnauwkeurigheden 

- Heeft oog voor detailinformatie 

- Blijft aandachtig bij routineuze taken  

Merkt fouten en onnauwkeurigheden in de beschikbare informatie op, met het oog op het 

aanbrengen van correcties. 

PLANNEN EN ORGANISEREN  

- = structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van taken of 

problemen (plannen). De benodigde acties, tijd en middelen aangeven en die 

elementen coördineren om de doelstellingen te bereiken conform de planning 

(organiseren). 

- Brengt structuur aan in eigen werk en dat van anderen (bv. bepaalt 

werkterreinen, prioriteiten, termijnen) 



- Organiseert zich op zodanige wijze dat hij/zij een overzicht kan bewaren 

- Inventariseert wat er nog moet gedaan worden 

- Legt concrete afspraken vast 

- Maakt goede werkschema’s en tijdsplanningen op (werkbaar, volledig, 

overzichtelijk)  

- Geeft aan in welk tijdsbestek en met welke mensen en middelen doelstellingen 

moeten worden gerealiseerd. 

- Splitst een opdracht adequaat op in deelopdrachten en gaat stapsgewijs en 

goed doordacht te werk  

- Behoudt het overzicht in een grote diversiteit van taken, ontwikkelingen of 

processen. 

STRESSBESTENDIGHEID  

- = efficiënt en effectief gedrag blijven vertonen onder werk- en/of tijdsdruk, bij 

tegenslag, teleurstelling en/of kritiek. 

- Reageert kalm bij plotse wijzigingen in de planning, bij nieuwe gegevens, e.d. 

- Blijft gelijkmatig presteren in situaties van verhoogde tijds- of werkdruk 

- Blijft rustig praten en geeft een ontspannen indruk, ook al maakt zijn 

gesprekspartner het hem moeilijk. 

- Behoudt bij confrontaties een correcte en tactvolle houding; vermijdt 

woordenwisselingen, reageert respectvol. 

- Kan voor zichzelf problemen, spanningen of tegenslagen verwerken en 

relativeren en blijft doorzetten. 

ZELFONTPLOOIING  

- = acties ondernemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke 

ontwikkeling.  

- Schoolt zich voortdurend bij in functie van de eigen jobinhoud en het eigen 

vakgebied  

- Informeert zich over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de eigen functie. 

- Schoolt zich bij in functie van een verdere doorgroei binnen de organisatie 

- Besteedt zichtbaar tijd en energie aan eigen ontwikkeling.  

- Zoekt actief naar mogelijkheden om de uitvoering van het takenpakket te 

verbeteren en werkt die mogelijkheden verder uit tot concrete voorstellen. 

 

 

Vastgesteld door de zoneraad op 28/04/2021 


