
 

 

 
 

Hulpverleningszone IV West-Vlaanderen 
                                Zeelaan 37, 8670 KOKSIJDE 

 

 

werft aan: 

1 zonesecretaris A4a-A4b (m/v) 

 

ALGEMEEN 
Met voltijdse prestaties 38 u per week 
Niveau A4a-A4b in statutair dienstverband met een proeftijd van 12 maanden 
Bruto wedde: 43 146,00 euro per jaar (3 595,58 euro per maand) minimum 
Wervingsreserve: 2 jaar 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 
De zonesecretaris staat in voor de algemene leiding van de administratieve en logistieke (niet-
operationele) diensten van de brandweerzone en staat aan het hoofd van het  administratief en 
logistiek niet-operationeel personeel.  
De zonesecretaris bereidt de dossiers voor die aan de zoneraad en het zonecollege worden 
voorgelegd. Hij staat in voor de notulering van de zittingen van de zoneraad en het zonecollege. Hij 
staat onder het rechtstreekse gezag van de zonecommandant. 
De zonesecretaris staat de zonecommandant bij in de uitvoering en de communicatie van 
beleidsbeslissingen. 
De zonesecretaris staat in voor de verzekeringen (andere dan deze voor het personeel) en ziet toe op 
het ICT-beheer . 
De zonesecretaris ziet toe op het geïnformatiseerd personeelsbeheer en de loon-administratie en 
stimuleert een op HR geïnspireerd personeelsbeleid. 

BIJZONDERE AANWERVINGSVOORWAARDEN 
- Houder zijn van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of van 

een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli, dat gelijkgesteld werd met universitair 

onderwijs; 

- De Belgische nationaliteit bezitten; 

- Houder zijn van een rijbewijs B of dit behalen tijdens de proeftijd 

SELECTIEPROCEDURE (zie infobrochure op www.hvwesthoek.be) 

Een niet-vergelijkende selectieprocedure die bestaat uit volgende proeven: 

1. Opmaken paper: opdracht wordt via mail verstuurd op donderdag 1 september 2016 
indienen paper uiterlijk op maandag 12 september 2016 om 24u00. 

2. Assessmentproef vanaf 26 september 2016 
enkel voor de kandidaten die geslaagd zijn in de schriftelijke proef. 
Deze assessmentproef is niet eliminerend en het rapport wordt meegenomen in de mondelinge 
proef 

3. Mondelinge proef: datum wordt later vastgelegd door de selectiecommissie. 
Enkel voor de kandidaten die geslaagd zijn in de schriftelijke proef.  
Evaluatie van de kandidaat over de mate van overeenstemming met het functieprofiel. 

 

ONS AANBOD 

Bijkomend geniet het personeelslid van een collectieve hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques 
(€ 5,00) en fietsvergoeding. 

INTERESSE? 
Meer informatie, infobrochure en een uitgebreide functiebeschrijving kan je krijgen bij de dienst 
personeel & HR op tel. 058 332 660 of op www.hvwesthoek.be onder de rubriek werken bij de 
brandweer. 
De kandidaturen worden uiterlijk op dinsdag 16 augustus 2016 gericht aan de voorzitter van het 
zonecollege HV Westhoek, Zeelaan 37 8670 Koksijde, en omvatten een sollicitatiebrief, curriculum 
vitae, een kopie van het gevraagde diploma en een uittreksel uit het strafregister. De kandidaatstelling 
mag per post of per mail aan sollicitaties.brandweer@koksijde.be  
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