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Wil je, samen met ons, streven naar een uitmuntende hulpverlening in onze zone? 

Hou je van uitdagingen en gevarieerd werk? 
Ben je gebeten door kwaliteitsmodellen en kan je goed overweg met Office? 

Dan is deskundige beleidsondersteuning en kwaliteitszorg (m/v) echt iets voor jou! 
 

Wat doe je als deskundige beleidsondersteuning en kwaliteitszorg?  
Je ziet kansen, kunt denken in maatwerkoplossingen en initieert nieuwe contacten en verbindingen die 
bijdragen aan de resultaten op het gebied van werk, participatie en activering in de zone. Je beweegt je 
gemakkelijk door de organisatie en de netwerken en betrekt de juiste mensen bij jouw vragen. 
Onder jouw takenpakket zit het volgende: 
 

• Je ondersteunt de directeurs voor de uitvoering van het beleid 

• Je zorgt voor een kwaliteitsvolle informatievoorziening over het zonale beleid  

• Je stemt de werking en het opdrachtenkader van de bovengenoemde thema's continu af op de 
noden van de organisatie en werkt hiervoor actief met de collega's van deze werkterreinen. 

• Je analyseert mogelijke schaalvoordelen en processen inzake participatie van de posten 

• Je formuleert quick-wins inzake optimalisatie van samenwerking tussen de posten 

• Je optimaliseert en beheert de interne communicatiestructuur zodat de infodoorstroming en  
interne samenwerking en dienstverlening kan bevorderd worden 

• Je stuurt  een continu verbeterproces aan om zodoende aan de kwaliteitseisen te voldoen 

• Je organiseert activiteiten die gericht zijn op continue beheersing, bewaking en verbetering van 
de kwaliteit dienstverlening 

• Je zorgt voor en streeft naar - in woord en daad - resultaten die de organisatie beoogt en die 
aan de vooropgestelde eisen voldoen. Je bouwt een kwaliteitsbeleid uit en zet een 
kwaliteitssysteem op. 

• … 
 
Onze organisatie 
Hulpverleningszone Taxandria is één van de 5 Antwerpse hulpverleningszones en één van de 34 
hulpverleningszones in België. De zone bestaat uit de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, 
Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar. In onze 
zone zijn een 60-tal operationele beroepsbrandweermannen en 350 operationele vrijwilligers actief. 
 
We zoeken een kandidaat met volgende kwaliteiten 

- Je hebt goede kennis over kwaliteitsmanagementmodellen en -methodieken 
- je hebt goede kennis van de meest courante MS Office toepassingen 
- je bent vriendelijk, communicatief en hulpvaardig 
- je beschikt over een gezonde portie teamspirit, maar kan ook autonoom werken en beschikt over de 

nodige verantwoordelijkheidszin 
- je gaat georganiseerd en gestructureerd te werk 
- je bent flexibel 

HVZ Taxandria – vacature - aanwerving met werfreserve van 1 jaar 
Deskundige beleidsondersteuning en kwaliteitszorg – 1 voltijds contract voor onbepaalde duur 
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- je bent bereid regelmatig avond- en weekendwerk te doen 
 
Wat bieden we je aan?  

• Een contractuele functie van onbepaalde duur met een inwerkperiode van zes maanden. 

• Een verloning volgens salarisschaal B1-B2-B3.  

• Relevante ervaring kan tot maximum 8 jaar in rekening genomen worden 

• Maaltijdcheques van €7, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, 
terugbetaling abonnementen openbaar vervoer 

• Plaats van tewerkstelling: zonale kantoor 
 
Heb je interesse? Niet twijfelen, gewoon solliciteren! 
Om te solliciteren voldoe je aan volgende voorwaarden: 

• Je beschikt over een bachelor diploma 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B 

• Je voldoet aan de algemene sollicitatievoorwaarden:  
o Je geniet de burgerlijke en politieke rechten. 
o 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. 
o Je bent medisch geschikt om de functie uit te oefenen, in overeenstemming met de wetgeving 

betreffende het welzijn van de werknemers op het werk. 
o Je beheerst vlot de Nederlandse taal om op die manier met collega’s en burgers professioneel 

te kunnen communiceren.   
o Je bent toegelaten tot het wettelijk verblijf in België en een algemene toegang tot de 

arbeidsmarkt. 
 
Solliciteren doe je via personeel@hvztaxandria.be of via brief ter attentie aan de voorzitter Kristof Hendrickx, 
Hulpverleningszone Taxandria, Noord-Brabantlaan 68, 2300 Turnhout.  
 
Enkel kandidaturen die onderstaande onderdelen bevatten, worden weerhouden: 

• Motivatiebrief 

• CV 

• Kopie diploma 

• Uittreksel strafregister (max. 3 maanden oud bij het afsluiten van de vacature)  

mailto:personeel@hvztaxandria.be
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Solliciteren kan tot en met woensdag 29 mei 2019 

 
De selectieprocedure bestaat uit 3 eliminerende onderdelen: beoordeling CV en motivatie, een schriftelijke 
proef en een mondelinge proef. Na het slagen in de schriftelijke proef leg je een adviserend assessment af. 
Er wordt een werfreserve van één jaar aangelegd.  
 
De schriftelijke proef en de mondelinge selectieproef gaan door op volgende data: 

• Schriftelijke proef: 25 juni 2019 – 5 juli 2019 (De schriftelijke proef bestaat uit een thuisopdracht die aan 
de kandidaten verstuurd zal worden per e-mail.  De kandidaten zullen 10 dagen tijd krijgen om de 
opdracht in te leveren) 

• Mondelinge proef: dinsdag 20 augustus 2019 in het hoofdkantoor, Noord-Brabantlaan 68, 2300 
Turnhout (Tijdstip zal later bekendgemaakt worden. De communicatie hieromtrent zal via email 
verlopen) 

 
Voor bijkomende informatie of een uitgebreide functiebeschrijving kunt u contact opnemen met de 
personeelsdienst via personeel@hvztaxandria.be of 014 47 09 21 
 

mailto:personeel@hvztaxandria.be

