
 
HULPVERLENINGSZONE FLUVIA BEVORDERT!  
VACANT VERKLARING VAN PLAATSEN IN DE GRAAD VAN KORPORAAL IN HET 
BEROEPSKADER EN AANLEG BEVORDERINGSRESERVE 
 
ONZE ORGANISATIE  
Hulpverleningszone Fluvia omvat 14 gemeenten met 17 brandweerposten waarin 800 vrijwilligers en 60 
beroepskrachten actief zijn ter bescherming van 300.000 inwoners en 24.000 ondernemingen. De 
hulpverleningszone Fluvia is één van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones in één van de 34 
hulpverleningszones in België.  
 
SAMENVATTENDE FUNCTIEBESCHRIJVING 
Een korporaal werkt samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen (multifunctionele autopomp, 

ladderwagen, …). Hij heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot operationele 

uitvoering en ondersteuning in relatie tot de operationele taakgebieden. Daarnaast voert hij opdrachten uit 

van de bevelvoerder en meldt bevindingen altijd aan hem. Vervolgens hanteert hij  het standaardmaterieel van 

de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen. 

Daarnaast kan een korporaal ingezet worden op het terrein als operationeel leidinggevende voor een groep 

van maximaal 3 medewerkers teneinde op een zo effectief, efficiënt en vooral veilig mogelijke manier de 

operationele opdrachten te realiseren. 

VOORWAARDEN BEVORDERING TOT KORPORAAL IN HET BEROEPSKADER 
Hiervoor wordt verwezen naar het Kb van 19 april 2014 betreffende het administratief statuut, meer bepaald 
boek5, titel 1 “Bevordering door verhoging in graad” : 
 
Art. 56 1° : De bevorderingsvoorwaarden voor de graad van korporaal zijn: 

1. benoemd zijn in de graad van brandweerman; 
2. de vermelding "voldoende", “goed” of “zeer goed” gekregen hebben bij de laatste evaluatie; 
3. titularis zijn van het brevet BO2; 
4. geslaagd zijn voor het bevorderingsexamen, vermeld in artikel 57; 
5. niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie. 

 
REGLEMENT 
 

 Indienen kandidaturen 
Om ontvankelijk te zijn moeten de kandidaturen uiterlijk tegen 13 juli 2018 ingediend zijn. De kandidaten 
moeten voldoen aan alle voorwaarden op de datum van het bevorderingsexamen. 

 

 Bevorderingsexamen 
Het bevorderingsexamen wordt georganiseerd door een opleidingscentrum voor civiele veiligheid. 

 
Het examen omvat: 
1. Een eliminerende proef die de fysieke paraatheid van de kandidaat test. (PPMO-test) 
2. Een duidende persoonlijkheidstest 
3. Een proef die peilt naar de theoretische kennis van de kandidaat 
4. Een praktische proef die peilt naar de operationele inzetbaarheid van de kandidaat 
5. Een jurygesprek waarbij gepeild wordt naar de motivatie en de geschiktheid van de kandidaat 

 
INFOMOMENT 
Er word op 28 april 2018 om 10u in Vives Hogeschool, een infosessie georganiseerd waarbij verdere toelichting 
zal gegeven worden over de bevorderingsprocedure.  
 
CONTACTEER FLUVIA  
Bij vragen of voor bijkomende informatie, neem gerust contact op met onze HR-dienst.  
Van maandag tot vrijdag, tijdens de kantooruren, 056 23 99 38. Of via mail solliciteren@hvzfluvia.be 
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