
 
 
 

Brandweer zone Kempen 

Brandweer zone Kempen Opvolggids BZK 15122020-1 Pagina 1 van 11 

 

 Vacature: directeur Bedrijfsvoering via aanwerving/bevordering 
(m/v/x)  

 

Je taken en verantwoordelijkheden:  

 Je staat in voor de verdere ontwikkeling en het beheer van de zonale administratieve 
diensten PR en communicatie, financiën, HRM, juridische ondersteuning, 
projectmanagement en het zonale secretariaat.  

 Je vertaalt de strategische doelstellingen voor jouw directie in concrete actiepunten en hebt 
de verantwoordelijkheid over het beleid, het beheer en de uitvoering van alle taken inzake 
bedrijfsvoering binnen de hulpverleningszone;  

 Je garandeert een kwaliteitsvolle uitvoering van de kernprocessen van de dienst 
Bedrijfsvoering;  

 Je organiseert dienst- en directieoverschrijdende samenwerkingen en stemt de werking van 
de verschillende directies binnen de hulpverleningszone op elkaar af.  

 Je onderhoudt interne en externe contacten en verzorgt een duidelijke interne 
communicatie met als doel de onderlinge afstemming en informatiedoorstroming te 
optimaliseren;  

 Binnen jouw directie voer je een integraal personeelsbeleid. Je ondersteunt je medewerkers 
bij hun taken en faciliteert hun ontplooiing binnen hun werkterrein om een effectieve en 
efficiënte dienstverlening te garanderen;  

 Je bent actief lid van het managementteam en de technische commissie en ondersteunt de 
zoneraad, het zonecollege en de zonecommandant inzake bedrijfsvoering.  

 

Je profiel:  

 Bevordering 
o Je werkt binnen Brandweer zone Kempen als niveau A 

 Aanwerving 
o Je bent in het bezit van een masterdiploma, een diploma van het hoger onderwijs 

van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs of je bent 
laatstejaarsstudent.  

 Je hebt minstens drie jaar relevante beroepservaring in een hiërarchisch leidinggevende 
functie in één van volgende vakdomeinen: juridisch, financieel of HR.  

 Je hebt kennis van managementtechnieken.  
 Je bent een toonbeeld van betrouwbaarheid en integriteit.  
 Je bent een initiatiefnemer, een goede communicator en een facilitator.  
 Probleemoplossend denken en handelen is je tweede natuur.  
 Je bent klantgericht en gaat zowel met interne als met externe contacten op een 

transparante, objectieve manier om.  
 Actieve kennis van het brandweerlandschap vormt een pluspunt.  

 



Wij zijn:  
Brandweer zone Kempen beschermt 15 gemeenten vanuit 7 brandweerposten. Ruim 400 
personeelsleden bestaande uit vrijwilligers, beroepsbrandweerlieden, ambulanciers staan de klok 
rond in voor de veiligheid van de 266.000 inwoners van de steden en gemeenten Balen, Dessel, Geel, 
Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Retie, 
Vorselaar en Westerlo. Ook het niet-hulpverlenend personeel speelt, ieder met zijn eigen expertise, 
een cruciale rol in de dagelijkse efficiënte werking.  
 
Wij bieden je:  

 Een voltijds contract van onbepaalde duur  
 Een verloning in de weddeschaal A5a-A5b  
 Extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietspremie,…)  
 Een aantrekkelijke verlofregeling  

  
 
Overtuigd?  
Mail dan jouw cv met motivatiebrief, een kopie van het gevraagde diploma ten laatste op 29 januari 
2021 naar vacature@brandweerzonekempen.be. 
Meer informatie over de functiebeschrijving, het takenpakket en de selectieprocedure vind je in de 
infobundel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Selectieprocedure directeur bedrijfsvoering via bevordering en 
aanwerving 

 

1.1 Algemene informatie 

Brandweer zone Kempen beschermt 15 gemeenten vanuit 7 brandweerposten.  
Ruim 400 personeelsleden bestaande uit vrijwilligers, beroepsbrandweerlieden, 
ambulanciers staan de klok rond in voor de veiligheid van de 266.000 inwoners van de 
steden en gemeenten Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, 
Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Retie, Vorselaar en Westerlo.  
Ook het niet-hulpverlenend personeel speelt, ieder met zijn eigen expertise, een cruciale rol 
in de dagelijkse efficiënte werking.  
 

1.2 Directeur bedrijfsvoering 

De zoneraad heeft op 31 oktober 2020 het nieuwe personeelsbehoeftenplan van de 
directeur goedgekeurd. In uitvoering daarvan, heeft het zonecollege op …… de functie van 
directeur bedrijfsvoering open verklaard via aanwerving/bevordering.  
 

 
Als directeur bedrijfsvoering rapporteer je aan de zonecommandant, ben je lid van het 
directiecomité en de technische commissie. Hij/zij stuurt de ondersteunende diensten 
binnen de directie bedrijfsvoering aan. Deze directie omvat de diensten bedrijfsvoering, 
HRM, VTO en financiën. 
 



Je voert een integraal management, zorgt voor het algehele functioneren van je 
organisatiedirectie en ondersteunt de zoneraad en het zonecollege bij de ontwikkeling van 
visie en strategie ten aanzien van het beleid en de organisatie. 
 

Directie bedrijfsvoering  
  1 VTE directeur bedrijfsvoering  
     

  Dienst bedrijfsvoering 
  1 VTE beleidsadviseur bedrijfsvoering  
  2 VTE administratieve medewerkers  
  1 VTE deskundige communicatie en kwaliteit  
     

  Dienst HRM 
  2 VTE deskundigen HRM  
  2 VTE administratieve medewerkers  
     

  Dienst VTO 
   0,5 VTE officier opleidingscoördinator 
  2 VTE administratieve medewerkers  
     

  Dienst financiën 
  1 VTE boekhouder  
  1 VTE administratieve medewerker  
  0,2 VTE bijzonder rekenplichtige via detachering 

 

1.3 Generieke functiebeschrijving 

De generieke functiebeschrijving is terug te vinden als bijlage bij dit document. 
 

1.4 Bevorderings- en aanwervingsvoorwaarden 

1. Bevordering 
o Je werkt binnen Brandweer zone Kempen als niveau A 

2. Aanwerving 
o Je bent in het bezit van een masterdiploma, een diploma van het hoger 

onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs of 
je bent laatstejaarsstudent.  

3. Ervaring/competenties 
o Minstens drie jaar relevante beroepservaring in een hiërarchisch 

leidinggevende functie in één van volgende vakdomeinen: juridisch, financieel 
of HR.  

o Kennis van managementtechnieken.  
o Een toonbeeld zijn van betrouwbaarheid en integriteit.  
o Een initiatiefnemer, een goede communicator en een facilitator zijn.  
o Probleemoplossend denken en handelen.  
o Klantgericht zijn zowel met interne als met externe contacten en dit op een 

transparante objectieve manier.  
o Actieve kennis van het brandweerlandschap vormt een pluspunt.  



4. Als het aantal kandidaten bij inschrijving meer dan 25 bedraagt, zal de 
selectiecommissie op basis van CV-screening een eliminerende preselectie maken 
van de kandidaten, en hen daarvan op de hoogte brengen. 

5. Slagen in de selectieprocedure (zie hieronder aangegeven) 
 
Selectieprocedure 
 

 

De kandidaten die minstens 60% behalen op het geheel van de selectieproef worden 
opgenomen in een wervingsreserve die twee jaar geldig is.  
De aanwerving is onderworpen aan het slagen in het vergelijkend examen.  

29 januari 
2021

•uiterste inschrijfdatum
•solliciteren via vacature@brandweerzonekempen.be met cv, motivatiebrief, een kopie van het 

vereiste diploma.

10 februari 
2021

•schriftelijke proef (40 punten)
•minsten 50% behalen om door te gaan naar de volgende stap

17 februari 
2021

•uiterste datum online Persoonlijke Profiel Analyse

23 februari 
2021

•mondelinge proef (60 punten)
•minstens 50%  behalen op de mondelinge proef en 60% op het totaal van de schriftelijke en 

mondelinge proef
•de drie hoogst gerangschikte kandidaten worden toegelaten tot het assessment en de tweede 

mondelinge proef

1 - 5 maart 
2021

•assessment center (datum onderling af te spreken)
•adviserend

17 maart 
2021

•mondelinge proef (50 punten)
•om te slagen, dienen de kandidaten minstens 50% te behalen op de tweede mondelinge proef 

en 60% te behalen op het totaal van de schriftelijke en mondelinge proeven



De geselecteerde kandidaat uit de wervingsreserve wordt door de raad aangesteld in orde 
van rangschikking resulterend uit de selectieprocedure. 
 

1.5 Hoe stel je je kandidaat? 

Kandidaturen bevatten een motivatiebrief en CV en kunnen ingediend worden via e-mail 
naar vacature@brandweerzonekempen.be tot en met 29 januari 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Generiek functieprofiel directeur  

 
Als leidinggevende binnen Brandweer zone Kempen voel je je in de eerste plaats 
verantwoordelijk voor de goede werking van jouw organisatieonderdeel (directie). Niet 
alleen zorg voor de ‘productie’ is hierbij van belang, maar je staat er ook voor je mensen en 
hebt oog en oor voor wat hen bezighoudt en voor wat zij nodig hebben om hun werk goed 
te kunnen uitvoeren.  
  
Als lid van het directiecomité van Brandweer zone Kempen heb je ook visie op de 
organisatie als geheel, op jouw directie en heb je een goed ontwikkeld gevoel voor 
bestuurlijk/politieke verhoudingen. Je bent vastberaden in de uitvoering van de 
organisatiemissie en -visie en weet daarbij creativiteit te combineren met pragmatisme en 
praktische haalbaarheid. Je bent stimulerend, alert en transparant in het denken en doen, 
zowel voor de medewerkers als voor de externe omgeving.   
  
Je bent in staat en bereid de besluiten en ideeën die zijn vastgesteld uit te dragen en je 
voelt je daarbij solidair. Je leidt de activiteiten binnen jouw directe 
verantwoordelijkheidsgebied met als doel het bestuur te ondersteunen bij het realiseren 
van de vooropgestelde doelstellingen en om een adequate dienstverlening aan de bevolking 
te verzekeren. Het delegeren van werkzaamheden is hierbij een essentiële taak.   
 
 
 

1.6 Organisatiegegevens    

Strategische functie  Directeur  

Functietitels  Directeur bedrijfsvoering, Directeur logistiek, Directeur operaties, 
Directeur risicobeheersing   

Niveau  Ay = A5a-A5b  

Versiedatum  Januari 2020  
 
    

1.7 Functiekarakteristieken  

 
Plaats in de 
organisatie  

- Rapporteert aan de zonecommandant  
- Is lid van het directiecomité  
- Geeft leiding aan de medewerkers van het betreffende directie  

Doel van de functie  Voeren van integraal management, zorgen voor het algehele 
functioneren van een organisatiedirectie en ondersteunen van 
zoneraad en zonecollege bij de ontwikkeling van visie en strategie ten 
aanzien van het beleid en de organisatie.  



Resultaatgebieden  1.7.1 Beleidsontwikkeling  
Als lid van het directiecomité mee besturen van de administratie 
om zo over alle bedrijven en diensten heen een coherente aanpak 
en beleidsvisie te verzekeren en een vlotte beleidsuitvoering te 
bevorderen.  

Voorbeelden van activiteiten:  
- overleggen over de uitvoering van zonecollege- of 

zoneraadsbeslissingen die specifiek aan het directiecomité 
zijn toegewezen  

- in het directiecomité, over volgende domeinen input geven 
en/of beslissingen nemen i.v.m.:   
 personeelsaangelegenheden  
 organisatieaangelegenheden  
 de informaticaplannen  
 de begrotingsvoorstellen  
 dossiers of projecten die de eigen administratie 

overschrijden;  
 algemene beleidsvoorstellen  

- voorzitten van of deelnemen aan directievergaderingen, 
werkgroepen, postoverleggen, stuurgroepen...  

- in overleg met de postoversten en verantwoordelijken, 
toewijzen van medewerkers en middelen in het kader 
projecten  

- formeel en informeel rapporteren aan de 
zonecommandant m.b.t. de gedelegeerde bevoegdheden  

- bewaken van de functionele kredieten  
- functiebeschrijvingen opstellen  
- toepassing van de lokale rechtspositieregeling (intern 

organiseren van evaluatieprocedure, dienstroosters 
opmaken enzovoort…)  

 
1.7.2 Lange– en korte termijnplannen voor directie-werking  

Formuleert in overleg met het directiecomité een duidelijke visie 
op de werking van de directie en maakt samen met de eigen 
medewerkers lange- en korte termijnplannen op.  

Voorbeelden van activiteiten:  
- (her)formuleren van de opdracht van het directie  
- opmaken van het strategisch en operationeel plan 

(inclusief de doelstellingenanalyse)  
- coördineren van de begrotingsvoorstellen  
- zorgen dat deze plannen top-down vertaald worden in 

concrete, individuele en/of teamdoelstellingen  
 



1.7.3 Interne communicatie  
Zorgen voor interne communicatie binnen het directie  om zo een 
goede informatiedoorstroming en een maximale afstemming te 
waarborgen.  

Voorbeelden van activiteiten:  
- voeren van een opendeurpolitiek (luisteren naar medewerkers 

en interne klanten)  
- toelichten en bespreken van het beleid van het zonecollege, de 

gang van zaken, de veranderingsprocessen  
- erover waken dat alle belanghebbenden in het eigen directie 

en in andere directies de voor hen relevante informatie tijdig 
ontvangen -  bouwen aan een klantgerichte dienstverlening 

- … 
 

1.7.4 Netwerken  
Onderhouden van interne en externe contacten om zo een goede 
informatiedoorstroming te verzekeren en via netwerken bij te dragen 
tot het verwerven en behouden van een professioneel imago van de 
zone.  

Voorbeelden van activiteiten:  
- vertegenwoordigen van de zone  
- overleggen en/of contacten onderhouden met andere 

overheden  
- opbouwen en onderhouden van relatienetwerken  
- waar nodig het beleid van de zone toelichten  
- contact houden met  externe klanten (bv. ter plaatse gaan)  
- zoeken naar de beste manier om informatie te laten 

doorstromen  
- op een systematische manier nadenken over de externe 

communicatie van de directie  
- … 
 

1.7.5 Kwaliteitsborging  
Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de 
beleidsuitvoering en bijhorende processen om de kwaliteit 
ervan te verbeteren.  
Voorbeelden van activiteiten:  

- ontwikkelt instrumenten om de effectiviteit van het gevoerde 
beleid te kunnen opvolgen  

- zorgt voor de beschrijving van processen en voor de 
optimalisatie ervan  

- stemt de eigen processen af op andere processen binnen de 
organisatie  



- zorgt ervoor dat de identiteit en regels van de directies van de 
zone gerespecteerd worden 

- … 
 

1.7.6 Opvolgen ontwikkelingen en evoluties  
Opvolgen van relevante maatschappelijke ontwikkelingen en 
evoluties op het vlak van de directie of het beleid van de zone.  

Voorbeelden van activiteiten:  
- studiedagen bijwonen  
- relevante literatuur, wetgeving, … doornemen  
- benut en communiceert  informatie afkomstig uit andere 

vakgebieden om de werking van de eigen directie te 
optimaliseren  

- … 
 
1.7.7 Voeren van het personeelsmanagement van de directie 

Uitvoeren van het personeelsbeleid opdat de directie over 
voldoende, competente en gemotiveerde medewerkers beschikt 
om de doelstellingen te realiseren.  

Voorbeelden van activiteiten:  
- personeelsbehoeften aan personeelsdienst signaleren   
- veranderingsprocessen van het personeelsbeleid toelichten 

aan medewerkers, de gewenste cultuurverandering 
stimuleren en hierbij als trekker fungeren  

- de selectie en rekrutering van medewerkers voor de 
betreffende directie ondersteunen   

- ondersteuning geven aan maximale ontplooiing en 
ontwikkeling van de medewerkers  

- aandacht hebben voor het welzijn op het werk (stress, 
pesten, gelijke kansen, …)  

- regelmatig informele contacten met het personeel 
onderhouden  
(‘management by walking around’)  

- de evaluatieprocedure uitvoeren met inbegrip van 
functie/plannings-  functionerings – en 
evaluatiegesprekken  
 Planningen en afspraken maken met medewerkers.  
 Uitwerken van evaluatiecriteria voor de eigen dienst.  
 Begeleiden van medewerkers.  
 Het opmaken van een functioneringsanalyse van de 

medewerker.  
 Het bespreekbaar maken van knelpunten.  
 Het begeleiden van vragen van medewerkers. 



 Opmaken van evaluatieverslagen.  
 Voeren van evaluatiegesprekken 
 …  

 
1.7.8 Voeren van het financieel beheer  

Instaan voor het budget zodat de werkzaamheden op een 
kwaliteitsvolle manier uitgevoerd kunnen worden.  

Voorbeelden van activiteiten:  
- opmaken van de begroting voor de directie  
- budgetten opstellen in het kader van de dagelijkse werking 

financiële controle voeren 
- … 

 

 
Vaktechnisch  - Goed zicht op werking van de zone en bijhorende wetgeving.  

- Diepgaande kennis van het vakgebied of domein, deze 
deskundigheid moet gepaard gaan met brede inzichten.  

- Goede kennis van MS Office toepassingen: Word, Excel, 
Outlook, ....  

- Vertrouwd zijn met organisatie- en veranderingsmanagement.  
- Blijk geven van een grondige kennis van projectmanagement.  
- Kennis van personeelsmanagement en kunnen omzetten in de 

praktijk.  

Specifieke  
arbeidsomstandigheden  

De functie vereist geregeld avond- en weekendwerk.  
 

 


