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FUNCTIEPROFIEL : ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 

SCHAAL : C1-C2-C3 

NIVEAU : basiskader 

 

 

1. Link met de missie 

Bijdragen tot de doelstellingen van de Brandweerzone Oost-Limburg zoals omschreven in het 

meerjarenbeleidsplan en het operationeel zonaal organisatieplan.  

 

2. Plaats in de organisatie 

De administratief medewerker maakt deel uit van het basiskader van een post of een zonale 

dienst in de zone zoals voorzien is in het personeelsplan. Hij/zij legt verantwoording af aan de 

verantwoordelijke onderofficier en officier. 

 

3. Beschrijving van de functie 

De administratief medewerker staat in voor de uitvoering van administratieve taken van een 

sector of een zonale dienst. Hij/zij zorgt voor een goede coördinatie en opvolging van de 

aangeduide taken. 

 

4. Arbeidsvoorwaarden 

Bij aanstelling als administratief medewerker (door aanwerving, mobiliteit of bevordering) 

wordt automatisch het  statuut van toepassing zoals beschreven in de rechtspositieregeling 

voor het administratief personeel van de Brandweerzones Noord, Oost en Zuidwest-Limburg, 

goedgekeurd door de zoneraad op 11 december 2015. 

 

5. Dienstverband 

 Voltijds/deeltijds in dagdienst in een post van de zone , plaats en tijdsbesteding wordt 

bepaald door de zonecommandant 

 In contractueel dienstverband 

6. Competenties 

Kerncompetenties 

- Loyaliteit 

- Plichtsgevoel 

- Integriteit 

Relationele competenties: 

- Samenwerken 

Taakgerichte competenties: 

- Accuraatheid 

- Kwaliteit- en veiligheidsbewustzijn 
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7. Kwalificatievereisten 

De zoneraad of het zonecollege bepalen de wijze van invulling: 

 door interne mobiliteit 

 door aanwerving 

 door bevordering 

 door externe mobiliteit 

 

8. Juryleden en beoordeling competenties 

 

 Juryleden: 

- 1 extern deskundige 

- 1 officier van de zone 

- personeelsverantwoordelijke van de zone 

 Beoordeling competenties: 

- Kerncompetenties:     

- Relationele competenties:    

- Taakgerichte competenties:   

 

Men heeft een minimum van 50% nodig per competentie. Daarbij is ook een minimale 

totale score van 60% (totaal van alle competenties) vereist om te slagen. 

 

9. Taakomschrijvingen (niet limitatief) 

 

o het opstellen van dossiers en klassementen eigen aan de dienst, met een zekere 

verantwoordelijkheid voor het eigen takenpakket 

o berekeningen uitvoeren (in de diensten waar dit van toepassing is) 

o opdrachten ingeven in geautomatiseerde bestanden  

o beheer en opvolging van eigen documentatiemateriaal (reglementering, 

tijdschriften,…) 

o is vertrouwd met specifieke software 

o heeft kennis van de relevante softwarepakketten (Office) 

o redactionele opdrachten zoals brieven, teksten, nota's en verslagen van 

beraadslagingen 

o aanleren van (nieuwe) opdrachten en wetgeving die van toepassing zijn voor de 

dienst 

o projectmatige opdrachten op een zelfstandige wijze uitvoeren  

o het overbrengen van administratieve kennis en vaardigheden eigen aan de dienst 

o realiseren van uitvoerende gespecialiseerde administratieve taken eigen aan de 

dienst  

o begeleiden van administratieve assistenten en stagiairs 

o organiseren en uitvoeren van secretariaatswerk (telefonie, postbeheer, …) 

o klantvriendelijk uitvoeren van onthaalfunctie 

o … 


