
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2019/201940]
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers Meldpunt (m/v/x) (niveau B),

voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. — Selectienummer : ANG19120

Solliciteren kan tot 3/05/2019 via www.selor.be.

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrij-
gen bij de Directie-generaal Rekrutering et Ontwikkeling via www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met
een handicap die geslaagd zijn.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
[2019/201980]

Brandweerzone Oost - Zonecommandant

Meer dan 180.000 inwoners van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en
Zele rekenen erop dat de brandweer op elk moment kan uitrukken. Naast die evidente interventie-opdracht wil de
Brandweerzone Oost in Oost-Vlaanderen ook volop inzetten op alle andere opdrachten uit de veiligheidsketen, zoals
preventie, proactie en preparatie. Om die totaalopdracht te realiseren en om tegelijk een performante interne werking
van de Brandweerzone Oost te garanderen, is de zone momenteel op zoek naar een zonecommandant. Van de
zonecommandant wordt verwacht dat hij/zij de organisatie naar een nieuwe toekomst leidt, nu de eerste groeipijnen
van de zonevorming achter de rug zijn en een nieuwe beleidsperiode voor de deur staat.

Uw functie:

Als manager van de brandweerzone leid je de dagelijkse werking van de organisatie met als doel de goede
operationele, administratieve en technische werking van de zone te verzekeren. Je ontwikkelt als strategisch adviseur
een visie, missie en het gemeenschappelijk waardenkader voor de zone uit en staat in voor het management- en
operationeel plan. Je geeft richting aan de organisatie door doelstellingen te ontwikkelen en hier gericht naar toe te
werken door binnen het reglementair, juridisch en economisch kader de nodige randvoorwaarden (zoals een gepaste
organisatiestructuur) en ondersteuning hiertoe te voorzien. Je stuurt en inspireert het operationeel en administratief
personeel en fungeert als rolmodel voor de organisatie. Je vervult een scharnierfunctie tussen de bestuurlijke overheden
en de brandweerzone en creëert als verbindingsfiguur de optimale ruimte voor samenwerking. Je verzekert de
operationele en strategische coördinatie in noodsituaties met als doel om de noodsituatie zo snel en efficiënt mogelijk
te bedwingen en de menselijke en materiële schade maximaal te beperken. Je ziet er als operationeel coördinator
(en medewerker) op toe dat de brandweerzone in staat is om de operationele taken uit te voeren zodat de permanente
beschikbaarheid van de hulpdiensten, volgens de meest recente goede praktijken, gewaarborgd is.

Brandweerzone Oost wordt momenteel begeleid door een interimmanager met als doel de operationele werking
en bedrijfsvoering van de organisatie naar een hoger professioneel niveau te tillen waardoor de zonecommandant in
de juiste omstandigheden zijn rol kan opnemen.

De volledige functiebeschrijving is opgenomen als bijlage van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot
vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor
zijn selectie en zijn evaluatie.

Uw profiel:

U heeft grondige kennis van managementtechnieken (prestatiemeetsystemen, vergadertechnieken, aansturing en
motivatie, communicatietechnieken), functionele kennis van financieel beheer, logistiek, ICT en personeelsbeheer.
U kent de operationele technieken, de overige hulpdiensten en hun middelen en bevoegdheden. Daarnaast bent u
vertrouwd met de werking van de overheid, reglementering en recht.
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Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan de onderstaande formele deelnemingsvoorwaarden:
- een nuttige ervaring hebben in een operationele functie binnen de civiele veiligheid en minsten 5 jaar in een

managementfunctie;
- minstens de graad van kapitein hebben.
Enkel de operationele leden, die geen stagiair zijn, van een zone of van de Dienst voor Brandweer en Dringende

Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen zich kandidaat stellen.
De selectievoorwaarden kan u raadplegen in het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van het

functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn
evaluatie én aanvullend het koninklijk besluit van 30 augustus 2016 tot wijziging van het hiervoor genoemde koninklijk
besluit van 26 maart 2014.

Ons aanbod:

- een inhoudelijk boeiende en uitdagende job die maatschappelijk relevant is;
- een mandaatfunctie van zes jaar, eenmaal hernieuwbaar.

Solliciteren

U kunt deelnemen door op www.poolstok.be het kandidaatstellingsformulier te downloaden en dat uiterlijk
22 mei 2019 t.a.v. dhr. Piet Buyse (voorzitter), ingevuld terug te bezorgen aan inge.peeters@ascento.be of schriftelijk
naar:

Ascento
Roderveldlaan 3
2600 Berchem
Een ontvankelijke kandidatuur bevat een beschrijving van titels en verdiensten. Een volledig ingevuld

kandidaatstellingsformulier en een kopij van het brevet waaruit blijkt dat u minstens beschikt over de graad van
kapitein (zie punt 3. profiel, formele deelnemingsvoorwaarden).

Meer informatie kan je vinden in het selectiereglement op www.poolstok.be.

*

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2019/11925]

Provincie West-Vlaanderen. — Aankondiging publieke raadpleging over de startnota
van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘t Roosleen (Staden)

De deputatie van West-Vlaanderen heeft op 04/04/2019 de start- en procesnota van het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan (PRUP) ‘t Roosleen in Staden goedgekeurd.

De startnota wordt nu onderworpen aan een publieke raadpleging waarin de mening van de bevolking gevraagd
wordt. De publieke raadpleging loopt van 01/05/2019 tot en met 30/06/2019.

Het PRUP ‘t Roosleen is raadpleegbaar op www.west-vlaanderen.be/PRUPtRoosleen en ligt ter inzage op het
provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Het
plan ligt tevens ter inzage op het AC/DC Staden, Ieperstraat 109, 8840 Staden.

Je mening, ideeën of opmerkingen geven op de voorgestelde denkpistes in de startnota kan via het
digitaal inspraakformulier op www.west-vlaanderen.be/PRUPtRoosleen, via e-mail aan ruimtelijkeplanning@west-
vlaanderen.be, per brief of tegen afgifte bij Dienst Ruimtelijke Planning Provincie West-Vlaanderen, Koning
Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries en op de dienst Ruimte, AC/DC, Ieperstraat 109, 8840 Staden.

Er wordt een infonamiddag georganiseerd op dinsdag 7 mei 2019 in het AC/DC Staden. Om iedereen zo goed en
vlot als mogelijk te helpen vragen we om in te schrijven voor dit moment. Uw voorkeurstijdstip kunt u doorgeven via
www.west-vlaanderen.be/PRUPtRoosleen.

Namens de deputatie: G. Anthierens (de provinciegriffier) – C. Decaluwé (de provinciegouverneur-voorzitter)
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