
  HULPVERLENINGSZONE FLUVIA WERFT AAN  
Twee polyvalente technische medewerkers  
voor team logistiek 
 
 
ONZE ORGANISATIE  
Hulpverleningszone Fluvia werd opgericht op 1 januari 2015 en is de evolutie van de gemeentelijke 
brandweerdiensten naar een autonome hulpverleningszone. Fluvia is één van de vier West-Vlaamse 
hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in België.  
 
Het werkingsgebied van 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. Het 
hoofdkantoor van Fluvia bevindt zicht in Kortrijk, Doorniksesteenweg 214a.  
 
Brandbestrijding, hulpverlening en preventie zijn kerntaken van de brandweer. Om alles in goede banen te 
leiden is er naast het operationeel personeel ook een sterke administratieve ondersteuning nodig.  
 
 
POLYVALENT TECHNISCH MEDEWERKER 
Voor deze job wordt ook een wervingsreserve aangelegd.  
 
Als polyvalent technisch medewerker ben je verantwoordelijk voor een belangrijk onderdeel van de dienst 
logistiek. Dit situeert zich ofwel op vlak van het wagenpark en materieel ofwel op vlak van de adembescherming. 
In beide gevallen sta je in voor de vlekkeloze organisatie en dagdagelijkse werking van jouw dienst. De 
polyvalentie uit zich in de mogelijkheid om ingeschakeld te worden, als back-up, binnen het team logistiek.   

 
• Je bent verantwoordelijk voor kleine onderhoudswerken, herstellingen en de opvolging van 

de grotere of gespecialiseerde onderhoudsbeurten.  
• Je werkt een opdracht volledig  zelfstandig af vanaf de opstart van het administratieve 

dossier tot de oplevering. Indien nodig zal je on-the-road of in de brandweerposten van de 
zone depannages uit voeren.  

• Je treedt op als back-up functie voor de continue werking van het magazijn en als back-up 
voor de adembescherming of de werkplaats.  

• Je staat onder de leiding van de verantwoordelijke logistiek en geeft zelf functioneel leiding 
aan de brandweerlieden uit het vrijwilligers- of beroepskader of andere medewerkers die 
opdrachten uitvoeren in jouw dienst.  

 
Profiel: 
• Je beschikt over een diploma hoger secundair technisch onderwijs of gelijkwaardig door 

ervaring.  
• Enige affiniteit met de opdracht en met de brandweer is een voordeel.  
• Je bent leergierig en hebt interesse in de ontwikkelingen in jouw vakgebied.  
• Jouw organisatietalent en technisch inzicht garanderen de continuïteit en goede werking van 

de dienst.  
• Je bent een handige Harry, maar staat eveneens administratief sterk in je schoenen en kunt 

overweg met courante IT toepassingen.  
• Je bent flexibel om taken op een andere locatie uit te voeren en van je uurrooster af te 

wijken.  
• Je bent zowel een teamplayer als iemand die zelfstandig zijn/haar mannetje kan staan.  

 
Aanbod: 
• We bieden jouw een voltijds contract van onbepaalde duur in de weddeschaal C1-C3.  

Aantoonbare, relevante ervaring kan als anciënniteit aanvaard worden.  
• Bijkomend zijn er extra legale voordelen zoals maaltijdcheques,  

hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding.  
• Bovendien geniet je van een gunstige verlofregeling. 



 

SOLLICITEER VOOR DEZE JOB  
 
Solliciteren doe je door je kandidaat te stellen, met als onderwerp ‘Kandidatuur polyvalente technieker’  
en dit uiterlijk tegen 28 februari 2018.  
 
Een geldige kandidatuur bevat volgende documenten:  

• Motivatiebrief 
• Curriculum vitae 
• Kopie van identiteitskaart 
• Kopie van diploma secundair onderwijs  
• Getuigschrift goed gedrag en zeden  

 
Mail naar solliciteren@hvzfluvia.be of stuur een brief naar  
Hulpverleningszone Fluvia  
t.a.v. HR-dienst 
Doorniksesteenweg 214a 
8500 Kortrijk  
 
Selectieproef 
Enkel de kandidaten die een ontvankelijke kandidatuur indienen, komen in aanmerking voor de vergelijkende 
selectieproef, die volgende omvat:  

• Een proef die de technische kennis van de kandidaat test.  
Dit onderdeel omvat een praktijktest.  

• Een online vragenlijst.  
• Een jurygesprek waarbij gepeild wordt naar de motivatie, de inzetbaarheid binnen het team en de 

overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving.  
 
De eindevaluatie van de kandidaten en de opstelling van de rangschikking gebeurt op basis van 
alle proeven.  

 

CONTACTEER FLUVIA  
 
Bij vragen of voor bijkomende informatie, neem gerust telefonisch contact op met onze HR-dienst.  
Van maandag tot vrijdag, tijdens de kantooruren, 056 23 99 38.  

mailto:solliciteren@hvzfluvia.be

