
 

 

 

 

 

  

 

Vacature boekhouder 

bij brandweerzone Rivierenland 

via aanwerving 

  
De inwoners van de gemeenten in de brandweerzone Rivierenland rekenen op jou! 

➢ Hou je van uitdagingen en gevarieerd werk? 

➢ Hou je van cijfers en financiële data?  

➢ Ben je sociaal, hou je van een klantgerichte adviesverlening? 

➢ Dan is boekhouder echt iets voor jou! 

 
 

Jouw taken 
 

Als boekhouder voer je samen met de hoofdboekhouder en het diensthoofd financiën het 

financieel beleid uit: 

• Je werkt actief mee aan het opstellen van de financiële planning, het budget, de 

jaarrekening en andere rapporten voor de financieel beheerder, het 

managementteam en het beleid 

• Je levert tijdig en op een correcte en overzichtelijke manier gevraagde gegevens 

aan  

• Je controleert de gegevens in de boekhouding met de reële toestand 

• Je verstrekt advies aan de betrokken diensten en management op een duidelijke, 

correcte en transparante manier 

• Je werkt actief mee aan het verbeteren en optimaliseren van werkprocessen 

 

 

 Jouw profiel 
 

• Je beschikt over een Bachelordiploma  

• Je bent sterk in financiële en boekhoudkundige technieken 

• Je bent sterk geïnteresseerd in de werking van de brandweerzone Rivierenland en 

de bijhorende boekhoudkundige structuur 

• Je beschikt over goede administratieve en analytische vaardigheden. Je aanpak is 

nauwkeurig en systematisch 
• Je bent klantgericht en communicatief ingesteld  

• Je gaat vertrouwelijk om met informatie 

• Je beschikt over voldoende mondelinge en schriftelijke vaardigheden 

• Je kan vlot omgaan met PC, Word en Excel en bent bereid om je te verdiepen in 

de softwaretoepassingen van de dienst 

 

 

Ons aanbod 
 

• Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

• 38u werkweek met glijdende werkuren, telewerk mogelijk 

• Salaris volgens de wettelijke barema’s B1-B2-B3 openbare besturen. Anciënniteit 

uit de openbare sector wordt verrekend, relevante privé-ervaring voor maximaal 

10 jaar 

• Maaltijdcheques van €6 met een eigen bijdrage van €1,09 



   

• Hospitalisatie- en pensioenverzekering 

• Vakantiegeld en eindejaarspremie 

• Fietsvergoeding 

• Terugbetaling abonnement woon-werkverkeer 

• Tewerkstellingsplaats is de brandweerkazerne te Mechelen 

 

 

Kandidaat stellen 

Solliciteer via https://www.jobsolutions.be/register/8837 en dit tot uiterlijk 17 oktober 

2021 om 23.59u. 

Bezorg ook in bijlage volgende documenten (verplicht): 

- motivatiebrief 

- curriculum vitae  

- kopie diploma 

 

 

Selectieprocedure 
 

Je kan deelnemen aan het vergelijkend examen wanneer je: 

• tijdig bent ingeschreven 

• ons tijdig de correcte documenten bezorgd hebt 

• voldoet aan alle voorwaarden 

 

De selectie start met een cv-screening. Enkel de kandidaten wiens profiel het best aansluit 

bij de functie, worden uitgenodigd voor de selectie (maximaal 8). Bij een ex aequo zijn 

meerdere kandidaten mogelijk. 

 

De selectie omvat een competentiegericht interview, bedoeld om de motivatie, de 

inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de 

zone te testen. De kandidaat dient minstens 60% te behalen op de mondelinge proef om 

geslaagd te zijn en worden opgenomen in een rangschikking. De selectie gaat door op 26 

oktober 2021 in brandweerkazerne Mechelen.  

 

Er wordt een werfreserve aangelegd met een looptijd van 2 jaar. 

 

Vragen/interesse?  

 

Contacteer de HRM-dienst via aanwervingen@bwzr.be 

 

https://www.jobsolutions.be/register/8837
mailto:aanwervingen@bwzr.be

