
   

 

Onze organisatie 

De Hulpverleningszone Fluvia omvat 14 gemeenten met 17 brandweerposten waarin 800 vrijwilligers en 60 

beroepskrachten actief zijn ter bescherming van 308.000 inwoners en 24.000 ondernemingen. De 

hulpverleningszone Fluvia is één van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en één van de 34 

hulpverleningszones in België. 

 

Voor de deeltijdse opdracht van preventieadviseur en voor de deeltijdse opdracht in de noodplanning, gaat de 

zone Fluvia over tot de aanwerving van één combinatiefunctie medewerker preventieadviseur niv 2 / 

noodplanning en de aanleg van een wervingsreserve. 

 

Jouw functie 

Als adviseur/coördinator: 

 Als preventieadviseur word je verantwoordelijk voor het initiëren, uitwerken, implementeren, opvolgen 

en bijsturen van de processen omtrent veiligheid, gezondheid, verzekeringen, milieu en kwaliteit.   

 Als noodplanningscoördinator ben je verantwoordelijk voor de opmaak en de opvolging van de nood- en 

interventieplannen. 

Als innovator: 

 Meedenken aan de ontwikkeling en meewerken aan de opbouw van een gedegen preventiebeleid. 

 Meedenken aan de ontwikkeling en meewerken aan de opbouw van een gedegen noodplanningsbeleid. 

Jouw profiel 

Je persoonlijke competenties 

 Loyaal, betrouwbaar, discreet en klantgericht 

 Voortdurend willen verbeteren  

 Gedreven en sterke organisator 

 Flexibel en stressbestendig 

 Je bent een teamspeler en stuurt graag en vlot mensen aan 

 Je denkt mee en levert beleidsondersteunende adviezen  

 Analytisch denken 

 Communicatief en resultaatsgericht 

Je technische competenties 

 Je beschikt over een diploma van preventieadviseur niveau 2 

 Je hebt voldoende competenties om desgevraagd de opleiding preventieadviseur niveau 1 met goed 

gevolg af te leggen 

 Je genoot een hogere opleiding of hebt voldoende relevante ervaring als preventieadviseur niveau 2 

 Kennis van noodplanning is een pluspunt 

 Je hebt voldoende competenties om desgevraagd een postgraduaat rampenmanagement te volgen 

 Je kan zeer vlot overweg met de courante IT – toepassingen 

 Je beschikt over een verzorgde schrijf - en spreektaal 

 Je kent bij voorkeur het brandweerlandschap en zijn specifieke cultuur 

 Je voldoet aan de functiebeschrijving 

Ons aanbod 

 Wij bieden je een contract van onbepaalde duur volgens de geldende overheidsbarema’s (A1-A3) 

aangevuld met maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. 

 Je komt terecht in een dynamische organisatie in volle ontwikkeling. 

 Je geniet van een gunstige verlofregeling van 30 dagen verlof en 14 feestdagen. 
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Selectieprocedure 

 Eerste selectie door CV screening 

 Assessment  

 Selectieve opdracht  

 Jurygesprek 

 Evaluatie resultaten en bekrachtiging van de volgorde door de zoneraad 

 Bekendmaking aan de kandidaten 

 

Hoe solliciteren 

Solliciteren doe je door je kandidaat te stellen via solliciteren@hvzfluvia.be met als onderwerp “kandidatuur 

arbeidspreventie/noodplanning”, en dit uiterlijk tegen 30 september 2018. 

 

Een geldige kandidatuur bevat volgende documenten: 

 Motivatiebrief 

 Curriculum Vitae 

 Kopie van identiteitskaart 

 Kopie van de vereiste diploma’s en/of getuigschriften 

 Getuigschrift goed gedrag en zeden 

 Kopie rijbewijs 

 

  

Functiebeschrijving 

Preventieadviseur niv 2 / 

noodplanning 
 

  

Deze functie wordt opgenomen door administratief niet-operationeel 

personeel. 

 

 

Doel 
 

Als preventieadviseur word je verantwoordelijk voor het initiëren, uitwerken, 

implementeren, opvolgen en bijsturen van de processen omtrent veiligheid, 

gezondheid, milieu en kwaliteit.   

Als noodplanningscoördinator ben je verantwoordelijk voor de opmaak en de 

opvolging van de nood- en interventieplannen. 

 

Beschrijving 

 

 

Als preventieadviseur sta je in voor de opmaak van een intern globaal 

preventie-en jaaractieplan en een jaarverslag voor de technische inspectie 

(FOD WASO). Je houdt de ongevallenstatistieken bij en zorgt voor de 

opmaak van een omstandigheidsverslag bij ernstige ongevallen. Je staat in 

voor de veiligheidsrondgang in de verschillende posten en je bezoekt op 

regelmatige tijdstippen ook oefeningen. Je formuleert adviezen en brengt op 

regelmatige tijdstippen verslag. Je voorziet in een korte veiligheidsopleiding 

bij het in dienst komen van nieuwe werknemers met een technisch profiel.  

Daarnaast volg je nieuwe wetgeving ter zake op en zorg je ervoor dat je 

voortdurend op de hoogte bent van zaken die de veiligheid en gezondheid van 

de werknemers aanbelangen. 

 

Je bent verantwoordelijk voor de noodplanning en het crisismanagement van 

de zone. Bijkomend kan gevraagd worden om mee te werken aan de 

noodplanning gemeenten van de HVZ. Je bent verantwoordelijk voor de 

opmaak en de opvolging van de nood- en interventieplannen. Je zorgt voor de 

administratief-technische ondersteuning en neemt als afgevaardigde van de 

zone deel aan de gemeentelijke veiligheidscel. 

 

Kerntaken en takengebied Kernresultaatsgebieden 

1. Als adviseur/coördinator: 

 Het administratief en dagelijks beheer voor de functie. 

 De continuïteit van de dienst waarborgen. 
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 De interne informatiedoorstroming. 

 Het verdelen van de opdrachten, waken over de uitvoering, de 

kwaliteit en kwantiteit en het tijdsbestek van de uitgevoerde 

werkzaamheden ikv de arbeidsveiligheid. 

 Het waken over de naleving van operationele procedures en 

zonale afspraken ikv arbeidsveiligheid. 

 Het voorbereiden en opvolgen van de overlegcomités “welzijn 

op het werk”. 

 Beheren van de nood- & interventieplannen. 

 Actueel houden van een incident en crisismanagementsysteem . 

 Het organiseren en bijwonen van multidisciplinaire oefeningen. 

 Het opvolgen van de evenementen op het grondgebied, in het 

bijzonder wat betreft de mogelijke impact op de openbare 

veiligheid. 

 Het vertegenwoordigen van de zone in de lokale en bovenlokale 

initiatieven met betrekking tot noodplanning. 

 De nood- en interventieplanning en het crisisbeheer bij alle 

actoren onder de aandacht houden. 

 Campagnes van de overheden implementeren in de zonale 

werking. 

 Het leggen van contacten en onderhouden van relaties met 

mensen in en buiten de organisatie en bij een incident zoeken 

naar mogelijkheden om dit netwerk optimaal te benutten. 

2. Als analist: 

 Het evalueren van processen, incidenten en oefeningen teneinde 

lessen te trekken en verbeteringstrajecten voor te stellen. 

 Leiden van debriefing, aanbrengen van verbeterpunten. 

 Zich informeren over conclusies en leermomenten van andere 

zones 

 Verbeterprocessen voorstellen 

3. Als coach: 

 Het ondersteunen, motiveren, coachen en evalueren van 

medewerkers tijdens hun dagelijks werk. 

 Verbeterprocessen aanbrengen en implementeren. 

 Stressbestendigheid van het personeel verbeteren en actief 

luisteren naar verwachtingen. 

 Teamspirit bevorderen en voorbeeldfunctie waarnemen. 

4. Als innovator: 

 Meedenken en meewerken aan de opbouw van vernieuwende 

systemen. 

 

Plaats in de organisatie 

 

Als preventieadviseur: adviseert de zonecommandant of zijn afgevaardigde. 

 

De functie krijgt leiding van: 

De zonecommandant, zijn afgevaardigde en de domeinverantwoordelijke 

“risicobeheersing” 

 

De functie geeft leiding aan: 

Administratief en operationeel personeel 

 

Netwerkelementen De functie krijgt info van 

 

Leidinggevend Off. Mondelinge adviezen 

Beslissingen,…. 

Persoonlijk contact, 

informeel, mail,…. 

Collega’s Mondelinge en 

schriftelijke vragen, 

adviezen,… 

Informeel 

De functie geeft info aan 

 

Leidinggevend Off. Mondelinge en 

schriftelijke vragen, 

adviezen,… 

Persoonlijk contact 

Collega’s Mondelinge en 

schriftelijke vragen, 

adviezen,… 

Persoonlijk contact, 

informeel, mail,…. 

 Burgers Mondelinge vragen Persoonlijk contact 



   

 

Autonomie 

 

 

De functie kan autonoom beslissen over 

- De keuze van een alternatieve oplossing indien door een 

onvoorspelbare situatiewijziging of een snelle evolutie van de 

situatie de opgedragen of in procedure voorziene oplossingsmethode 

onhaalbaar is.  

- De zelfstandige uitvoering van beperkte individuele opdrachten als 

deskundige. 
 

De functie moet autorisatie vragen voor 

- Elk initiatief dat hem niet is opgedragen door zijn overste of dat valt 

buiten zijn initiatiefrecht in het kader van zijn individuele opdracht. 

- Elke bezigheid die de kwaliteit van het werk beïnvloedt zonder dat 

er specifieke regels zijn afgesproken omtrent de kwaliteitsgaranties. 
 

 


