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Bij Brandweer Zone Antwerpen werken mensen die stuk

voor stuk door het vuur gaan voor elkaar – letterlijk en

figuurlijk. 

Dat is niet toevallig. ‘t Zit gewoon in ieder van ons:

mensen helpen, in een team werken, op elkaar

vertrouwen, oplossingen zoeken en er elke dag weer

staan. Elke collega bij BZA is fier op zijn job. 

Om een goede dienstverlening te garanderen en deze in

onze brandweerzone verder uit te bouwen, zoeken we

momenteel een consulent interventiemobiliteit (A1a-

A3a).



Wat doe je?

Je volgt de overlegstructuren intern en extern op inzake de nieuwe

stedenbouwkundige ontwikkelingen, de aanleg openbaar domein, de

klimaatkamers van de stad Antwerpen en andere overlegorganen die

rechtstreeks of onrechtstreeks de betrokkenheid van de brandweer vragen.

Je gaat mee op zoek naar gepaste oplossingen in bovenvermelde domeinen,

rekening houdend met de specifieke belangen van de brandweer.

Je werkt intern samen met collega’s die deelfacetten van de

interventiemobiliteit opvolgen.

Je coördineert intern de gevolgen voor de brandweer van de

stedenbouwkundige innovaties, klimaateisen en specifieke ingrepen op het

openbaar domein.

Brandweer Zone Antwerpen (BZA) streeft naar een uitmuntende (brand)veiligheid

voor haar burgers, bedrijven en andere overheidsdiensten. De preventiedienst van

BZA is een hooggeschoolde afdeling met een gespecialiseerd takenpakket gericht

op dienstverlening en controle. De dienst is nauw verweven met de operationele

afdeling. De combinatie van nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen, de

toenemende complexiteit van de stad met o.a. de bouw van tunnels, de

overkapping van grote verkeersassen, specifieke klimaateisen, duurzaamheid en

verkeersveiligheid vragen een specifieke inzet van de brandweer op deze

domeinen die van invloed zijn op de interventiemobiliteit van de brandweer. Om

hier sterk op in te zetten zijn we op zoek naar een consulent interventiemobiliteit.



Wat doe je?

Je bestudeert in hoofdzaak omgevingsplannen van de aanleg van nieuwe

straten en pleinen, verkavelingsvergunningen en stadsuitbreidingsgebieden.

Je bestudeert plannen voor (her)aanleg van straten en pleinen en beoordeelt

of de doorrit van de brandweerwagens en de bereikbaarheid van de

gebouwen gegarandeerd blijft. 

Je wordt daarnaast ingeschakeld in de beoordeling van bouwplannen en

geeft een advies over de brandveiligheid van het ontwerp. Je baseert je

hiervoor op wetgeving en normering. 

Je gaat ter plaatse nakijken of gebouwen conform zijn aan de wetgeving en

of ze brandveilig zijn. 

Je beantwoordt telefonische en schriftelijke vragen over brandveiligheid in

al haar aspecten, zowel van burgers, bedrijven als openbare diensten. 

Je neemt deel aan werkgroepen binnen de brandweer, binnen de stad en ook

met vertegenwoordigers van andere brandweerzones en overheidsdiensten

om reglementen en normen inzake brandveiligheid uit te werken. 

Je bouwt kennis en expertise op en deelt deze met je collega’s. 



Je kan vlot communiceren en een duidelijk standpunt verdedigen.

Je kan overtuigen, onderhandelen en waar nodig een compromis bereiken.

Je kan een presentatie opmaken en deze aan een grote groep toelichten.

Je kan samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Je koppelt belangrijke informatie intern terug aan betrokken collega’s en

oversten.

Je kan omgevings- en bouwplannen lezen en beoordelen. 

Je bent veiligheidsbewust en kan inschatten of een gebouw voldoende veilig

is en de interventiemobiliteit verzekerd is. 

Je bent nauwgezet in de controle van wetgeving. 

Je bent klantgericht en kan flexibel inschatten wanneer welke houding moet

worden aangenomen ten opzichte van de wettelijke vereisten en noden van

de brandweer. 

Je schakelt vlot over van bureauwerk naar klanten helpen naar controlewerk

op verplaatsing.

Je kan overweg met de gebruikelijke informaticatoepassingen en leert snel

nieuwe toepassingen aan. 

Je kan zowel mondeling als schriftelijk vlot rapporteren.  Je volgt hierbij

opgelegde regels en standaarddocumenten.

Wat verwachten we?



Een master in de verkeerskunde en mobiliteit, mobiliteitswetenschappen,

industriële wetenschappen, architectuur, toegepaste wetenschappen,

ingenieurswetenschappen (specialisatie architectuur of verkeerskunde)

strekt tot aanbeveling. 

Indien je een stedenbouwkundige opleiding of ervaring kan voorleggen is dit

een pluspunt.

Je bent momenteel werkzaam binnen de Groep Antwerpen en voldoet aan de

mobiliteits- of bevorderingsvoorwaarden.

Je voldoet aan de diplomavoorwaarde zoals hierboven vermeld.

Openverklaring via externe aanwerving en verruimde mobiliteit en verruimde

bevordering. Alle kandidaten dienen te voldoen aan de diplomavoorwaarde. 

Je bent in het bezit van een masterdiploma: 

Indien je deelneemt via verruimde mobiliteit of verruimde bevordering:

Je bezit of behaalt het wettelijk vereiste brevet voor deze functie (technicus

brandvoorkoming of PREV 1, PREV 2 en eventueel PREV 3) binnen een haalbare

termijn.

Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Aan welke voorwaarden
voldoe je?



Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.

Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de

functie. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het

strafregister indien je slaagt voor de volledige selectieprocedure. 

Je bent medisch geschikt om de functie uit te oefenen, in overeenstemming

met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.

Je beheerst vlot de Nederlandse taal om op die manier met collega’s en

burgers professioneel te kunnen communiceren. 

Je voldoet aan de algemene sollicitatievoorwaarden:

Aan welke voorwaarden
voldoe je?



Plaats van tewerkstelling

Post Noord (Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen) met mogelijkheid tot thuiswerk. 

Uurregeling

Flextijd (= flexibele werktijd met werkweek van 38 uren)

Voltijds (contract onbepaalde duur - contractueel)

Kandidaten die slagen via verruimde mobiliteit of verruimde bevordering vanuit groep Antwerpen

behouden hun statuut. 

Loon

Je verdient een minimum bruto maandloon van 3.170,10 euro bij geen ervaring,

3.489,29 euro bij 5 jaar relevante ervaring en 3.924,54 euro bij 10 jaar relevante

ervaring (aan index 1.7410). 

Je loonpakket kan je berekenen met deze loonsimulator, gebruik hiervoor de functietitel consulent

op A1-niveau.

Wat mag je van ons 
verwachten?

https://loonmotor.tactics.be/loonmotor.php/loonmotor


Maaltijdcheques van € 8 met een eigen bijdrage van € 1,09

Hospitalisatieverzekering

Vakantiegeld  

Eindejaarstoelage

Aanvullende 2de pensioenpijler voor contractuele medewerkers

Fietsvergoeding

Tegemoetkoming in woon-werkverkeer (openbaar vervoer) 

Gratis lidmaatschap van de personeelsvereniging Sodi+ (o.a. kortingen op

tickets en in winkels, attenties doorheen je loopbaan,...)  

Aantrekkelijk aantal vakantiedagen wat bijdraagt tot een evenwichtige work-

life balans (35 wettelijke vakantiedagen en 14 feestdagen per jaar)

Een moderne werkomgeving

Naast je loon ontvang je volgende vergoedingen:

Andere voordelen zijn:

Wat mag je van ons 
verwachten?



CV

Motivatiebrief 

Een kopie van je diploma 

Solliciteren is mogelijk via het online sollicitatieformulier via deze link. Het

formulier kan ingevuld worden tot en met 7 november 2021. 

Zorg dat je onderstaande documenten (in PDF) ter beschikking hebt zodat je ze

onmiddellijk aan je sollicitatie kan toevoegen:

Indien je je diploma hebt behaald in een ander land dan België dien je zelf het

gelijkwaardigheidsattest aan te vragen bij de Vlaamse Overheid (NARIC).

OPGELET:

Het tijdig indienen van de correcte documenten is de volledige

verantwoordelijkheid van de kandidaat. Kandidaten die de verkeerde

documenten bezorgen, onvolledig of laattijdig indienen kunnen niet deelnemen

aan de selectieprocedure.

Indien je slaagt voor de volledige selectieprocedure zal je gevraagd worden een

uittreksel uit het strafregister voor te leggen van max. 6 maanden oud om aan te

tonen dat je gedrag in overeenstemming is met de eisen van de functie (cfr.

algemene sollicitatievoorwaarden). 

Hoe solliciteren?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWi9_nr3eKKT6znfyKiXn0HUOjpSt87FyGQgPgHqUDW9YJwQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWi9_nr3eKKT6znfyKiXn0HUOjpSt87FyGQgPgHqUDW9YJwQ/viewform?usp=sf_link
http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/


Per mail naar selectie@bza.be 

Telefonisch op het nummer 03 338 89 80 

Heb je alles grondig gelezen en toch nog een vraag? Ondervind je problemen bij

het invullen van het sollicitatieformulier?

Neem contact op met de dienst Loopbaanbegeleiding:

Meer weten?

mailto:selectie@bza.be

