
Wil jij de personeelsdienst van Brandweerzone 
Oost-Limburg ondersteunen in de dagelijkse 
werking? 

Kan je taken zelfstandig en nauwkeurig uitvoeren?  
 
Hou je van teamwork en heb je een passie voor 
personeelszaken? 
 
Brandweerzone Oost-Limburg gaat over tot de 
aanwerving en aanleg van een werfreserve voor:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V PERSONEELSDIENST
Voltijds, contract onbepaalde duur, niveau C1-C3, post Genk

• Functie:  Als administratief medewerker personeelsdienst maak je deel uit van het team dat zorgt 
voor een correcte loon- en personeelsadministratie (verwerking persoon- en functiegegevens, controle 
prestaties en tijdsregistraties, opvolging afwezigheden, controle berekeningen sociaal secretariaat, bestelling 
maaltijdcheques...) binnen het wettelijk kader en de vooropgestelde deadlines. Cijfers hanteer je vlot, met 
behulp van specifieke software en MS Office.

Je helpt onze medewerkers verder met sociaal-juridische vragen en zorgt dat de individuele dossiers 
administratief steeds volledig in orde zijn. Je gaat gepast om met informatie en neemt deel aan overleg 
omtrent personeelzaken. Je zorgt voor de opmaak en actualisatie van payroll-en HR-gerelateerde rapporten.

Je rapporteert aan de verantwoordelijke dienst personeel en verantwoordelijke dienst beleidsondersteuning.

• Profiel en voorwaarden:  Je bent loyaal, plichtsbewust en betrouwbaar. Je werkt steeds nauwkeurig en 
levert kwaliteitsvol werk af. Je bent analytisch sterk en vlot met systemen. Je bent contactvaardig, behulpzaam 
en werkt graag samen.

Je bezit een diploma hoger secundair onderwijs en hebt kennis van sociale wetgeving. Werkervaring in het HR-/
personeelsdomein is een pluspunt. Je voldoet aan alle voorwaarden zoals opgenomen in het selectiereglement 
en wil met veel passie voor mensen invulling geven aan deze functie! Het selectiereglement en functieprofiel 
vind je op www.bwol.be/vacatures

• Aanbod:  Je wordt werknemer bij Brandweerzone Oost-Limburg, voltijds, in contractueel verband. Je wordt 
vergoed volgens de loonschaal C1-C3 en jouw bruto startsalaris bedraagt minimum €1889,55 (geen ervaring) 
en maximum €2551,94 (15 jaar ervaring). Ervaring in de privé-sector of als zelfstandige wordt gevaloriseerd 
tot een maximum van 15 jaar voor zover relevant voor de functie.
Je verloningspakket bevat verder ook nog een fietsvergoeding, maaltijdcheques en een hospitalisatie-
verzekering. Je hebt recht op 34 betaalde vakantiedagen per jaar.

• Interesse in deze functie?
Stuur vóór 1 mei 2018 je motivatiebrief, uitgebreid cv, een 
kopie van je identiteitskaart en diploma, én een uittreksel van 
het strafregister (max. 3 maanden geleden afgeleverd) naar 
personeel@bwol.be of per post naar Brandweerzone Oost-
Limburg, C-Mine 50, 3600 Genk.
• Selectieprocedure:
Voldoe je aan de voorwaarden, dan word je uitgenodigd voor 
een eerste schriftelijke proef op woensdagavond 9 mei 2018. 
De geslaagden leggen vervolgens een tweede schriftelijke 
proef af op woensdagavond 16 mei 2018, waarbij de 10 hoogst 
genoteerden de finale mondelinge proef afleggen op 6 juni 2018.


