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Het zonecollege van Hulpverleningszone Waasland heeft beslist 

 

één functie van beroepskapitein 
 

vacant te verklaren en deze in te vullen  
via professionalisering in een andere zone. 

 

Professionalisering in een andere zone is de overgang van het vrijwillig personeelslid naar een vacant verklaarde 
betrekking van het beroepspersoneel in dezelfde graad in een andere zone. 

De zone 

Ingevolge de brandweerhervorming zijn sedert 1 januari 2015 de korpsen van Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-
Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster ondergebracht in Hulpverleningszone Waasland met een 
bovenlokaal management. 

De jobinhoud 

De kapitein coördineert meerdere interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en 
noodsituaties.  

Hij beschikt over voldoende kennis op het vlak van brandpreventie. 

Hij is leidinggevende op operationeel, administratief of technisch vlak en/of gespecialiseerd in bepaalde 
administratieve of technische opdrachten. Hij is verantwoordelijk voor  de werking van de ploegen op 
inhoudelijk, methodisch, organisatorisch en financieel vlak. Hij zorgt voor de doorstroming van de informatie 
naar het managementsniveau. 

De kapitein is daarnaast verantwoordelijk voor het faciliteren en stimuleren van teamwerking, het waken over 
de interne communicatiedoorstroming binnen de ploegen zodat er een goede spirit ontwikkeld wordt in de 
ploegen. 

Functiekaart als bijlage. 

De voornaamste toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: 

De kandidaten moeten op de uiterste inschrijvingsdatum, 10 mei 2017, voldoen aan volgende voorwaarden: 

- 1° benoemd zijn als kapitein-vrijwilliger (in een andere zone dan de hulpverleningszone Waasland) en 
niet geschorst zijn bij wijze van tuchtmaatregel; 

- 2° voldoen aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving; 
- 3° over een graadanciënniteit van ten minste twee jaar beschikken, aanwervingsstage niet inbegrepen; 
- 4° beschikken over een vermelding “voldoende”, “goed” of “zeer goed” bij zijn laatste evaluatie; 
- 5° beschikken over het modulecertificaat “competentiemanagement en evaluatie” en de getuigschriften 

“PREV-1”, “PREV-2”, “FOROP-1” en “FOROP-2” of de hiermee gelijkgestelde getuigschriften 
overeenkomstig het K.B. van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 
hulpdiensten. 

Het selectieprogramma 

Alvorens in aanmerking te kunnen komen voor professionalisering dienen de kandidaten te slagen voor de 
professionaliseringsproef. 
Deze proef bestaat uit een mondeling interview en een bijkomende schriftelijke proef, bedoeld om de motivatie, 
de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone te testen. 

INFORMATIE VACATURE 
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Om als geslaagd te worden beschouwd dienen de kandidaten voor zowel het interview als voor de schriftelijke 
proef vijftig procent van de punten te behalen. 

Het zonecollege beslist, na advies van de commandant, welke van de geslaagde kandidaten de meest geschikte 
is voor het bezetten van de vacante functie. 
Het zonecollege motiveert zijn beslissing in functie van: 

- de kandidaturen; 
- de functiebeschrijving; 
- de evaluatie van de professionaliseringsproef. 

Professionaliseringsstage 

De geselecteerde kandidaat begint binnen de drie maanden vanaf de ontvangst van de beslissing zijn 
professionaliseringsstage. Het begin kan uitgesteld worden met drie maanden in geval van een akkoord tussen 
de zone en de kandidaat. 

De stage duurt drie maanden. Op het einde van de professionaliseringsstage wordt een stageverslag opgesteld. 

Als het college de benoeming van het personeelslid niet bevestigt, keert het personeelslid terug naar zijn 
oorspronkelijke zone als vrijwillig personeelslid. 

Verloning 

Minimale aanvangswedde als stagedoend kapitein - schaal O2-0 - zonder eventuele anciënniteit:  3.527,29 EUR 
bruto per maand te vermeerderen met een operationaliteitspremie van 28% voor elke daadwerkelijk 
gepresteerde periode. 

Hoe inschrijven? 

De kandidaatstellingen worden gericht aan de Hulpverleningszone Waasland, p/a dienst HR, Keetberglaan 7, 
haven 1098 – 9120 Melsele of via mail sollicitatie@bw-zonewaasland.be. 

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen wordt vastgelegd op 10 mei 2017.  

De datum van verzending wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend. De datum van 
de poststempel of van het mailbericht of van het ontvangstbewijs geldt als datum van verzending. 
Enkel de kandidaturen die ingediend zijn ten laatste op de vastgestelde uiterste inschrijvingsdatum worden in 
aanmerking genomen. 

De kandidatuur bevat het inschrijvingsformulier of een sollicitatiebrief, een uitgebreid curriculum vitae, een 
uittreksel uit het strafregister en het bewijs dat de kandidaat aan de voorwaarden voor professionalisering 
voldoet (attest van minimum 2 jaar graadanciënniteit als kapitein-vrijwilliger, gunstige evaluatie en kopie van het 
modulecertificaat “competentiemanagement en evaluatie” en de getuigschriften “PREV-1”, “PREV-2”, “FOROP-
1” en “FOROP-2” of van de hiermee gelijkgestelde getuigschriften overeenkomstig het K.B. van 18 november 
2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten). 

 

Meer informatie via sollicitatie@bw-zonewaasland.be of via het nummer 03 730 24 06. 
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