
  
  

SELECTIEREGLEMENT 
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3)  

(CONTRACTUEEL - VOLTIJDS) 
 

HULPVERLENINGSZONE MIDWEST 
AANWERVINGSPROCEDURE 

 

1. Doel  

 
De organisatie van de hulpverleningszone Midwest ondersteunen door diverse 
administratieve taken uit te voeren, dit hoofdzakelijk voor de financiële dienst en de dienst 
preventie en preplanning (risicobeheer).  
 
Hulpverleningszone Midwest levert hulp vanuit een krachtig netwerk van 17 
brandweerposten verspreid over 15 gemeenten in het midden van West-Vlaanderen. In de 
hulpverleningszone zijn 41 operationele beroepskrachten, 10 administratieve 
personeelsleden en een 600-tal vrijwilligers actief ter bescherming van 230 000 inwoners.  

 

2. Plaats in de organisatie (administratief personeel) 

 



  
  

Managementteam: 

 Voorzitter zone Midwest 

 Zonecommandant zone Midwest 

 Financieel beheerder zone Midwest 

 Domeinverantwoordelijken directies 

 Secretaris zone Midwest. 
 

3. Resultaatgebieden  

 
1. Administratieve ondersteuning bieden in de volgende diensten: 

 Financiële dienst: 

o administratief ondersteunen van de financieel beheerder 

o opmaken van facturen 

o behandelen van telefonie en e-mails inzake facturen 

o debiteurenbeheer 

o opmaken van bestelbonnen 

o verzorgen van de administratie m.b.t. bestellingen en contracten 

o … 

 Preventie en preplanning (risicobeheer): 

o administratief opvolgen van brandpreventiedossiers over bouwvergunningen en 
evenementen 

o administratief opvolgen van de voorafgaandelijke interventieplanning 

o contact opnemen met bedrijven omtrent deze interventieplanning en 
beantwoorden van eventuele vragen via telefoon of e-mail  

o … 

2. Uitvoeren van algemene administratieve taken 

 actualiseren, uniformiseren en inventariseren van gegevens  

 up-to-date houden van databases 

 verzorgen van de inkomende en uitgaande post 

 ad hoc administratieve taken in opdracht van andere diensten 

 rapporteren over de status van de toebedeelde taken 

 … 

 

4.   Bevoegdheden 

 
Heeft geen leidinggevende bevoegdheden.  
 
 
 
 



  
  

5.   Rapporteert aan  

 
Rapporteert aan en overlegt op regelmatige basis met de zonecommandant en het 
managementteam. 

 

6.   Diploma’s / Kennis en vaardigheden  

 
 diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld 

 
 goede kennis van de gangbare Office-toepassingen (Word, Excel, Outlook…)  
 snel eigen kunnen maken van andere software zoals databases 
 efficiënt en nauwkeurig werken 
 betrouwbaar zijn en goed samenwerken 

 vertrouwelijke informatie met de nodige discretie behandelen 
 een goed ruimtelijk inzicht hebben 
 
 

7.   Competenties  

 

Generieke competenties 1. integriteit 
2. loyaliteit 
3. taakgerichtheid 
4. plichtsgevoel 

Functiegroepcompetenties 5. zelfontwikkeling 
6. adviseren 
7. netwerken 
8. zelfstandig werken 
9. communiceren 

Functiegebonden competentie 10. resultaatsgericht werken 

 
 

8. Aanwervings- en toelatingsvoorwaarden 

 
Formele deelnemingsvoorwaarden 
 
 Diploma hoger secundair onderwijs (of daarmee gelijkgesteld) 
 
Algemene toelatingsvoorwaarden 
 
Om toegang te hebben tot een functie bij de zone, moeten de kandidaten: 
 

1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie 
waarvoor ze solliciteren; 

2. de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de 

wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk. 
 

Het passend gedrag vermeld in punt 1°, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit 
het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat 
daaromtrent een schriftelijke toelichting voorleggen. 
 



  
  

Aanwervingsvoorwaarden 
 
Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten: 
 

1. voldoen aan de vereiste inzake taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik 
der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;  

2. slagen voor de selectieprocedure. 
 
 

9. Solliciteren 

 
Als je geïnteresseerd bent in deze vacature, solliciteer dan uiterlijk op zondag 28 
februari 2021 via https://vandelanottehrs.talentfinder.be. Via de knop ‘solliciteer nu’ kan je 
het online sollicitatieformulier invullen en de nodige documenten uploaden. 
 
We beschouwen je kandidatuur enkel als geldig en volledig als je: 

- solliciteert via het online sollicitatieformulier 
- een kopie van je diploma toevoegt als extra document 
- het door jou ingevulde preselectieformulier toevoegt als extra document. Dit 

preselectieformulier kan je onderaan het vacaturebericht terugvinden en downloaden 
bij ‘Bijlagen’. We raden je aan eerst dit formulier te downloaden en in te vullen, zodat 
je het nadien vlot kan uploaden in het sollicitatieformulier zelf.  

- een recent uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud) toevoegt als 
extra document. 

 
Het preselectieformulier kan worden gebruikt als eliminerende preselectieproef (zie 
selectieprocedure). 
 
 

10. Selectieprocedure 

 
Screening op formele deelnemingsvoorwaarden 

 
Voor deze functie dien je houder te zijn van een diploma hoger secundair onderwijs. Enkel 
de kandidaten die aan deze formele deelnemingsvoorwaarde voldoen, kunnen deelnemen 
aan het vervolg van de selectieprocedure. 
 
Preselectie: schriftelijk deel 
 
De zoneraad kan beslissen om een preselectie te houden. Wanneer meer dan 25 kandidaten 
voldoen aan de formele deelnemingsvoorwaarden zal het in te vullen preselectieformulier als 
schriftelijke preselectieproef beschouwd worden. 
 
De schriftelijke preselectieproef bestaat uit vier delen: 

- Deel 1: motivatie  
- Deel 2: inzicht in de functie 
- Deel 3: affiniteit met de functie 
- Deel 4: competentie: communiceren 

 
Dit onderdeel is eliminerend. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten 
op de preselectieproef minimaal 50 procent van de punten behalen. 
 

https://vandelanottehrs.talentfinder.be/


  
  

De totaalscore van de preselectie is de som van de score op elk deel. De 25 hoogst 
gerangschikte en geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor het schriftelijke deel. Bij 
een ex aequo worden alle kandidaten met dezelfde score als de 25ste gerangschikte 
geslaagde kandidaat toegelaten. 
 
Schriftelijk deel 
 
Het schriftelijk deel bestaat uit twee delen 
 

- Deel 1: functie specifieke proef 
In dit onderdeel worden de basisvaardigheden noodzakelijk voor goede uitvoering 
van de functie getest. 

- Deel 2: praktijkgerichte situatieschets(en) 
De kandidaat wordt geconfronteerd met een of meerdere probleemsituaties die zich 
tijdens de latere uitoefening van de functie kunnen voordoen. De volledige context 
van de problematiek wordt uitgebreid aan de kandidaat geschetst, waarna hij/zij 
tracht een oplossing uit te werken. 

 
Het schriftelijke deel kan bestaan uit meerkeuzevragen en/of open vragen. 
 
Dit onderdeel is eliminerend en staat op 40 punten. Om als geslaagd te worden beschouwd 
voor het schriftelijke deel moeten de kandidaten op elk deel minimaal 50 procent van de 
punten behalen. 
 
De schriftelijke proef gaat door op zaterdag 13 maart 2021 van 9 u tot 12 u in 
Roeselare. 
 
Mondeling deel 
 
Tijdens het mondelinge deel zullen o.a. competenties die essentieel zijn voor de uitvoering 
van de functie beoordeeld worden. 
 
Dit onderdeel is eliminerend en staat op 60 punten. Om als geslaagd te worden beschouwd 
voor het mondelinge deel moeten de kandidaten minimaal 50 procent van de punten 
behalen. 
 
Het mondeling deel zal plaatsvinden op maandag 29 maart 2021 in Roeselare. 
 
De som van de punten die de kandidaten behalen in het schriftelijke deel (40 punten) en het 
mondelinge deel (60 punten) bepaalt de rangschikking. Om als geslaagd te worden 
beschouwd, moeten de kandidaten op elk deel minimum 50 procent van de punten behalen 
en minimum 60 procent in totaal.   
 
Enkel de best gerangschikte en de op een na best gerangschikte kandidaat worden 
toegelaten tot het psychotechnisch gedeelte. De overige geslaagde kandidaten worden 
toegelaten tot de werfreserve.  
 
Psychotechnisch deel 
 
Tijdens het psychotechnische deel zal door middel van een interview aangevuld met een of  
meerdere psychotechnische testen een beoordeling van een aantal competenties gemaakt 
worden. 



  
  

Het psychotechnische deel wordt ingepland op donderdag 1 april 2021.  
Dit deel is eliminerend. Kandidaten dienen een vermelding geschikt  te hebben om 
aangesteld te kunnen worden. 
 
 

11. Werfreserve en minimale voorwaarden om te slagen 

 
Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten op elk deel minimum 50 
procent van de punten behalen en minimum 60 procent in totaal. Als de selectieprocedure 
een psychotechnisch onderdeel bevat dan moet de kandidaat bovendien de vermelding 
geschikt hebben alvorens hij aangesteld kan worden. Enkel de best gerangschikte kandidaat 
en de op een na best gerangschikte kandidaat worden toegelaten tot het psychotechnische 
deel. De overige geslaagde kandidaten worden toegelaten tot de werfreserve. De kandidaat 
die het beste resultaat behaalde wordt voorgedragen voor aanstelling in de vacante functie. 
 
Er wordt na het mondeling deel een werfreserve met bindende rangschikking aangelegd voor 
de duur van twee jaar. De geldigheidsduur is verlengbaar voor zover de maximale 
geldigheidsduur van de wervingsreserve de termijn van drie jaar niet overschrijdt. 
 
 

12. Verloning - voordelen 

 
Bruto geïndexeerde maandwedde tussen € 1.965,88 en € 3 598,07 volgens barema C1-C3. 
Toekenning van schaalanciënniteit volgens relevante beroepservaring.  
 
Beroepservaring uit de overheidssector wordt integraal meegenomen. Beroepservaring uit de 
privésector of als zelfstandige kan in rekening worden gebracht mits deze relevant is.  
 
Voordelen: 

- glijdende werktijden 
- uitgebreid verlofstelsel 
- maaltijdcheques 
- hospitalisatieverzekering 
- integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
- fietsvergoeding 
- tweede pensioenpijler 

 
 

13. Informatie? 

 
Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij Sarah Vandenbroucke, 
senior consultant Vandelanotte HR Solutions, via 056/42 81 32 of 
sarah.vandenbroucke@vdl.be.  
 
Heb je vragen over de jobinhoud of de arbeidsvoorwaarden, dan kan je contact opnemen 
met de personeelsdienst van de hulpverleningszone via 051/80 60 16 of 
personeel@zonemidwest.be.  

mailto:sarah.vandenbroucke@vdl.be
mailto:personeel@zonemidwest.be

