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DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING / ZONESECRETARIS (A4A-A4B CONTRACTUEEL VOLTIJDS 

38U/WEEK) 

FUNCTIEBENAMING: DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING / ZONESECRETARIS 

NIVEAU: A 

 

De Hulpverleningszone Oost staat voor de samensmelting van de brandweerdiensten van de gemeenten 

Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele. In totaal zijn er in de 

hulpverleningszone ongeveer 400 operationele personeelsleden actief. De Hulpverleningszone Oost wenst een 

voltijdse directeur bedrijfsvoering/zonesecretaris aan te werven. 

1.  PLAATS IN DE ORGANISATIE 

De directeur bedrijfsvoering / zonesecretaris werkt onder leiding van en rapporteert aan de zonecommandant. 

Hij/zij geeft leiding aan de medewerkers in de ondersteunende diensten (personeel, financiën, administratie, 

communicatie, enz.). 

2.  DOELSTELLING VAN DE FUNCTIE 

Leiden van de directie bedrijfsvoering:  

De directie garandeert enerzijds de beleidsprocessen van de hulpverleningszone: meerjarenplanning, jaarlijkse 

actieplannen, ondersteuning van de diverse beleidsorganen zoals zoneraad, zonecollege en de diverse 

adviesorganen. 

Anderzijds staat de directie in voor de ondersteunende processen van de hulpverleningszone: werking van de 

ondersteunende diensten (personeel, financiën, communicatie, enz.) afstemmen op de behoeften van de 

uitvoerende diensten, en de dienstoverschrijdende samenwerking kwalitatief organiseren binnen het 

financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader van de hulpverleningszone. 

3.  FUNCTIE-INHOUD 

1. Beleidscoördinatie en strategische planning 

Dit omvat onder meer volgende taken : 

• Actief deelnemen aan het stafoverleg met de andere directies: nieuwe beleidskeuzes voor de 

zoneraad en het zonecollege voorbereiden en genomen beleidsbeslissingen consequent opvolgen 

in overeenstemming met de wettelijke bepalingen rond openbaarheid van bestuur. 

• Toezien op het effectief en efficiënt uitvoeren van de visie, de accenten en de doelstellingen die 

het beleid bepaald heeft. 

• Instaan voor de afstemming en wisselwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen: de 

verschillende beleidsopties op mekaar afstemmen (dienst-overschrijdend). 
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• Aanbrengen van nieuwe beleidsitems. 

• Regelmatig  een evaluatie opstellen met het oog op optimalisering van de werking van het 

gevoerde beleid. 

• Interne en externe rapportage over het gevoerde beleid opmaken. 

 

2. Coördineren van de organisatorische werking van de hulpverleningszone 

Dit omvat onder meer volgende taken : 

• Vertalen van strategie en beleid naar concrete doelstellingen, acties… 

• Zorgen voor de aan- en bijsturing en opvolging  van processen en projecten, activiteiten, … en 

indien nodig acties nemen om bij te sturen.  

• Waken over een effectieve en efficiënte dienstverlening van de directie. 

• Organiseren en leiden van vergaderingen met medewerkers naar aanleiding van de uitwerking 

van een specifiek dossier of behandeling van een probleem of knelpunt. 

• Afstemmen van systemen, procedures, middelen, tijd en mensen. 

• Implementeren van kwaliteitszorg binnen de organisatie. 

• Actief bijdragen tot het initiëren van de nodige veranderings- en vernieuwingsprocessen en hierbij 

een voorbeeldfunctie uitoefenen. 

 

3. Coachen en begeleiden van medewerkers van de directie bedrijfsvoering 

Dit omvat onder meer volgende taken : 

• De medewerkers motiveren, stimuleren, begeleiden en ondersteunen tijdens hun dagelijks werk. 

• Vormings- en opleidingsbehoeften capteren en bepalen. 

• Functionerings- en evaluatiegesprekken voeren. 
• Bewaken van de energie en de dynamiek binnen de directie, versterken van de onderlinge 

samenwerking. 

• Bewaken en opvolgen van de algemene richtlijnen i.v.m. de bedrijfsvoering. 

• Initiëren en begeleiden van veranderingsprocessen. 

 

4. Samenwerkingsverbanden en externe vertegenwoordiging 

Dit omvat onder meer volgende taken : 

• Initiëren, ontwikkelen en stimuleren van samenwerkingsverbanden met andere 

hulpverleningszones, lokale besturen en werkgroepen binnen en buiten de hulpverleningszone 

• Fungeren als contactpersoon naar toezichthoudende overheid en andere openbare besturen, 

particuliere instellingen of organisaties. 

 

5. Informatiedoorstroming en communicatie 

Dit omvat onder meer volgende taken : 
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• Instaan voor constructief overleg en samenwerking met de beleidsverantwoordelijken. 

• Voortgangs- en beleidsgericht rapporteren aan de beleidsorganen. 

• Organiseren van dienstoverschrijdend overleg. 

• Bewaken van een optimale interne communicatie binnen de organisatie. 

• Verzorgen van een optimale top-down en bottom-up  communicatie: rapporteren, aftoetsen van 

voorstellen,… 

Deze functieomschrijving is niet beperkend. Rekening houdend met de competenties kunnen bepaalde nieuwe 

elementen toevertrouwd worden. 

4.  COMPETENTIEPROFIEL  

4.1. VAKTECHNISCHE COMPETENTIES: 

• Beleidsvoorbereiding en -rapportage 

• Vergadertechnieken, notulenbeheer en openbaarheid van bestuur 

• Efficiënte organisatie van ondersteunende bedrijfsprocessen 

• Projectmanagement en veranderingsbeheer 

• Plannings- en rapportagevaardigheden 

• Leiderschap en coaching 

• Klantgericht handelen 

• Goede organisatorische eigenschappen bezitten 

• Over goede redactionele eigenschappen beschikken 

• Goede communicatieve eigenschappen bezitten 

• Verantwoordelijkheidsgevoel hebben 

• Discreet en vertrouwelijk zijn  

• Flexibiliteit inzake werktijden en werkplaats binnen de hulpverleningszone 

 

4.2. GEDRAGSCOMPETENTIES: 

Integer: 

• Zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke of delicate informatie. 

• Geeft een correcte weergave van de feiten. 

 

Plannen en organiseren: 

• Kan eigen taken én die van anderen plannen. 

• Past planningen aan als veranderende omstandigheden dit vereisen. 

• Houdt rekening met zaken op de lange(re) termijn. 

• Bezit inschattingsvermogen aangaande de tijdsbesteding en de vereiste middelen voor het afronden 

van een opdracht. 

• Is stressbestendig. 
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• Vertoont geen uitstelgedrag. 

• Kan zelfstandig werken binnen de opgestelde beleidslijnen. 

Neemt initiatief, is creatief en loyaal: 

• Durft verantwoordelijkheid te nemen. 

• Anticipeert op gebeurtenissen. 

• Verantwoordelijkheidszin bij het nemen van beslissingen binnen zijn/haar bevoegdheid. 

• Staat open voor nieuwe ideeën, oplossingen, procedures en methodes en draagt dat ook uit. 

• Voelt zich verbonden met de belangen en doelstellingen van de organisatie en de eigen rol of 

opdracht hierin. 

• Vertegenwoordigt de organisatie op een passende manier bij anderen en externe contacten. 

• Bouwt mee aan een positief imago van de organisatie. 

• Voert loyaal de beleidsnota uit. 

 

Communicatief (schriftelijk en mondeling): 

• Kan op een klantvriendelijke, aangename en correcte manier communiceren met interne en externe 

klanten. 

• Past de boodschap aan de doelgroep aan. 

• Brengt een boodschap efficiënt over en gaat na of deze goed, correct en volledig is overgekomen. 

• Brengt argumenten aan om een bepaalde boodschap te onderbouwen. 

• Schrijft teksten in duidelijke structuur en logische opbouw en hanteert correct taalgebruik. 

 

Samenwerken: 

• Is assertief. 

• Deelt relevante informatie, kennis, technieken en ervaringen met collega’s. 

• Werkt op een constructieve wijze samen met zijn/haar teamleden en met alle andere diensten. 

• Overlegt en maakt afspraken om samen met de anderen het gewenste doel te bereiken. 

• Behandelt collega’s respectvol en bespreekt meningsverschillen op een respectvolle manier. 

• Staat open voor alternatieve ideeën. 

• Is luister- en hulpvaardig. 

 

Klantgerichtheid: 

• Stelt zich dienstverlenend op. 

• Ervaart “klanten” als een ruim begrip. 

• Streeft naar maximale klanttevredenheid. 

 

Kwaliteit nastreven en nauwgezet: 



 OOST-VLAANDEREN   
   

 

 

Hulpverleningszone Oost 
Oude Vest 150 
9200 Dendermonde 
Tel: 052/21 76 77 
 

5 

• Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk en dat van anderen. 

• Respecteert en volgt de regels. 

• Komt gemaakte afspraken na. 

• Controleert eigen werk en dat van anderen. 

• Is ordelijk. 

 

Flexibiliteit: 

• Bereid om zich continue bij te scholen. 

• Stelt zich flexibel op aangaande werken buiten regelmatige werkuren. 

• Kan overweg met diverse opdrachten, wisselende prioriteiten en plotse veranderingen. 

• Bereid mee te leren en mee te groeien met veranderingen. 

• Bij de uitvoering van een project de wijze of plan van aanpak op een pragmatische manier veranderen 

om het beoogde resultaat efficiënter te verwezenlijken. 

 

Resultaatgericht en probleemoplossend denken: 

• Bestudeert en werkt zich in relevante materies in en informeert zich over nieuwe ontwikkelingen. 

• Doet voorstellen en formuleert suggesties voor efficiëntere werkwijzen. 

• Voorkomt probleemsituaties en lost problemen op wanneer ze zich voordoen. 

• Betrekt de geschikte personen bij het voordoen van een probleem en formuleert pragmatische 

oplossingen. 

• Houdt rekening met alternatieven en overweegt steeds de voor- en nadelen van oplossingen. 

• Analytisch denken. 

 

Leidinggeven: 

• Neemt het voortouw en stuurt de medewerkers in de gewenste richting. 

• Heeft een voorbeeldfunctie. 

• Doet aan conflicthantering. 

• Neemt beslissingen en biedt duidelijkheid aan de medewerkers. 

• Zorgt ervoor dat de procedures worden gevolgd en dat afspraken worden nageleefd. 

 

 

Coachen en ondersteunen: 

• Begeleidt medewerkers bij de uitvoering van hun takenpakket en het realiseren van hun 

doelstellingen. 

• Motiveert medewerkers om uitdagende taken uit te voeren. 

• Stelt in samenspraak met de medewerkers hun takenpakket vast. 
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5.  PROFIEL  

Om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure moet u: 

 

OP DE UITERSTE INSCH RIJVINGSDATUM VOOR D E SELECTIEPROCEDURE IN HET BEZIT ZIJN VAN : 

• Masterdiploma; 

• Minstens 4 jaar relevante beroepservaring; 

• Rijbewijs B. 

 

OP HET MOMENT VAN DE AANSTELLING: 

• Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie; 

• De burgerlijke en politieke rechten genieten; 

• Medisch geschikt zijn voor de functie; 

• Voldoen aan de vereisten over de taalkennis; 

• Geslaagd zijn voor de selectieprocedure. 

 

U moet het bewijs leveren dat u hieraan voldoet. 

6.  AANBOD: 

• Contractuele aanstelling voor onbepaalde duur. Er wordt een wervingsreserve voor 2 jaar aangelegd. 

De vacature wordt ingevuld via aanwerving. 

• Een voltijdse (38u/week), boeiende job. Afwisselende functie-inhoud, diverse contacten en 

autonomie. 

• Bruto loon van 4.061 euro (A4) per maand (bij 5 jaar relevante beroepservaring); bruto loon van 4.481 

euro (A4) per maand (bij 10 jaar relevante beroepservaring). 

 

Extralegale voordelen zoals: 

• Maaltijdcheques; 

• Hospitalisatieverzekering; 

• Sociale dienst. 

• Een aantrekkelijke vakantieregeling (30 dagen jaarlijks verlof) en heel wat opleidingsmogelijkheden. 

• Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en fietsvergoeding. 

7.  SOLLICITEREN 

  

We verwachten je kandidatuur uiterlijk op woensdag 15 mei 2019 via a.bracke@searchselection.com. Een 

volledige kandidatuur bevat je cv, kopie van je diploma en kopie van je rijbewijs B. 
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Indien je een buitenlands diploma hebt, moet je vóór de uiterste inschrijvingsdatum van de selectieprocedure 

een gelijkwaardigheidsattest voorleggen of het bewijs leveren dat je de gelijkwaardigheid van jouw diploma 

hebt aangevraagd. 

 

Kandidaturen die onvolledig of na 15 mei 2019 worden ingediend, worden niet aanvaard. 

8.  SELECTIEPROCEDURE 

  

DE SELECTIEPROCEDURE BESTAAT UIT: 

1. Schriftelijk gedeelte 

Via een thuisopdracht worden de kandidaten gescreend op hun kennis en relevante competenties beschreven 

in de functiebeschrijving. 

Een gevalstudie die peilt naar functierelevante kennis, ervaring en/of competenties. De kandidaat wordt 

geconfronteerd met een probleemsituatie die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. 

De totale context van de problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat tracht een oplossing 

uit te werken, om deze aan de hand van een verslag weer te geven. 

Dit onderdeel is eliminerend en staat op 40 punten. De kandidaten dienen 50% te behalen om door te gaan 

naar het volgende onderdeel, namelijk het mondeling gedeelte. 

 

De thuisopdracht wordt verstuurd op 20 mei (onder voorbehoud) met uiterste indieningsdatum op 3 juni 

(onder voorbehoud). 

2. Mondeling gedeelte 

Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke vereisten van de 

functie, evenals van zijn motivatie en van zijn interesse voor het werkterrein. De mondelinge proef bestaat uit 

een gestructureerd interview. Daarnaast kan de thuisopdracht eventueel mondeling bevraagd worden. 

Dit onderdeel is eliminerend en staat op 60 punten. De kandidaten dienen 50% te behalen om te slagen in het 

mondeling gedeelte en 60% behalen op het totaal van de punten om door te gaan naar het volgende 

onderdeel, namelijk het assessment center. 

 

Het mondeling gedeelte vindt plaats op 17 juni (onder voorbehoud). 

 

3. Assessment center (eliminerend) 

 

Indien meer dan 3 kandidaten geslaagd zijn voor het schriftelijk en het mondelinge gedeelte samen van het 

examen, zullen alleen de eerste 3 gerangschikte kandidaten onderworpen worden aan een assessment center. 

Enkel indien van deze 3 kandidaten niemand gunstig scoort voor het assessment center, worden de volgende 3 

kandidaten opgeroepen om aan het assessment center onderworpen te worden. 



 OOST-VLAANDEREN   
   

 

 

Hulpverleningszone Oost 
Oude Vest 150 
9200 Dendermonde 
Tel: 052/21 76 77 
 

8 

Kandidaten die geslaagd zijn voor het schriftelijk en mondeling gedeelte samen van het examen, maar die 

volgens bovenvermelde procedure geen assessment center hebben afgelegd, kunnen wel opgenomen worden 

in de wervingsreserve tezamen met de kandidaten die wel onderworpen werden aan het assessment center. 

Vooraleer zij echter aangesteld kunnen worden uit de wervingsreserve zullen zij gunstig moeten scoren voor dit 

assessment center. Ook dan zal het assessment center georganiseerd worden per groep van 3 kandidaten. 

 

Datum: nog te bepalen.  

 


