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FUNCTIEPROFIEL : PREVENTIONIST 

SCHAAL : A1a-A2a-A3a 

NIVEAU : hoger kader 

 

 

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 preventionist maakt deel uit van het hoger kader van de zonale dienst 3PN zoals 

voorzien is in het personeelsplan. Hij/zij legt verantwoording af aan het verantwoordelijke 

diensthoofd of directeur. 

 

3. Beschrijving van de functie 

De preventionist voert taken uit m.b.t. de behandeling van brandvoorkomingsdossiers, 

besprekingen met architecten en bouwheren en uitvoeren van controlebezoeken. Hij/zij 

volgt permanent de wetgeving op het vlak van brandpreventie. Hij/zij handelt 

resultaatgericht op tactisch niveau van de directie 3PN. 

 

4. Arbeidsvoorwaarden 

Bij aanstelling als preventionist wordt automatisch de rechtspositieregeling voor het 

administratief en technisch personeel van de Brandweerzone Noord, Oost- en Zuidwest-

Limburg van toepassing, zoals goedgekeurd door de zoneraad. 

 

Het uitvoeren van werk buiten de reguliere werktijden maakt deel uit van de werking in 

de brandweerzone en wordt vergoed of gecompenseerd conform de rechtspositieregeling. 

 

5. Dienstverband 

• Voltijds in dagdienst in een post van de zone bepaald door de zonecommandant 

• In statutair dienstverband 

 

6. Competenties 

Kerncompetenties 

- Loyaliteit 

- Plichtsgevoel 

- Integriteit 

Relationele competenties: 

- Inlevingsvermogen 

- communiceren 

- Samenwerken 

Taakgerichte competenties: 

- Resultaatgerichtheid 

- Bevelvoering/leidinggeven 

Managementcompetenties: 

- Plannen, organiseren en coördineren 
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- Onafhankelijkheid/zelfstandigheid 

Kwaliteit- en veiligheidsbewustzijn 

 

Bij aanwerving worden ook de persoonsgeboden competenties (stressbestendigheid en 

flexibiliteit) beoordeeld. 

 

7. Kwalificatievereisten 

De zoneraad of het zonecollege bepalen de wijze van invulling: 

• door aanwerving 

• door bevordering 

 

Bij aanwerving in het bezit zijn van een diploma niveau A en een relevante 

beroepservaring van minimum 3 jaar hebben. 

 

8. Juryleden en beoordeling competenties 

 

• Juryleden: 

- Zonecommandant of afgevaardigde 

- 1 medewerker hoger kader (operationeel of administratief) 

- 1 extern deskundige 

- 1 personeelsverantwoordelijke  

• Beoordeling competenties: 

- Kerncompetenties:    10 

- Persoonsgebonden competenties:  10 

- Relationele competenties:   30 

- Taakgerichte competenties:  20 

- Managementcompetenties:  20 

- Kwaliteit en veiligheidsbewustzijn:  10 

 

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. 

 
 


