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FUNCTIEPROFIEL : STAFMEDEWERKER 

SCHAAL : A1a-A1b-A2a 

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 stafmedewerker maakt deel uit van het hoger kader van een zonale dienst in de 

zone zoals voorzien is in het personeelsplan. Hij/zij handelt resultaatgericht op 

strategisch niveau van een directie. Hij legt verantwoording af aan het verantwoordelijke 

diensthoofd of directeur of zonecommandant. 

 

3. Beschrijving van de functie 

Als stafmedewerker ondersteun je de zonecommandant of directeur bij de coördinatie 

van de beleidsvoorbereiding, beleidsadvisering en beleidsuitvoering en heb je hierbij 

bijzondere aandacht voor de juridische en beleidsmatige aspecten. 

 

Als stafmedewerker heb je een coördinerende rol, stuur je diensten permanent bij en 

heb je een oog voor een efficiënte en effectieve dienstverlening. 

 

Als stafmedewerker zal je suggesties en projecten initiëren en opvolgen die de werking 

en de kwaliteit van de organisatie verder optimaliseren. 

 

4. Arbeidsvoorwaarden 

Bij aanstelling als stafmedewerker (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 in dagdienst in een post van de zone bepaald door de zonecommandant 

 In statutair dienstverband 

 

6. Competenties 

Kerncompetenties 

- Loyaliteit – niv 3 

- Plichtsgevoel – niv 3 

- Integriteit – niv 3 

Relationele competenties: 

- Inlevingsvermogen – niv 2 

- Communiceren – niv 3 
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- Samenwerken – niv 3 

Taakgerichte competenties: 

- Resultaatgerichtheid – niv 3 

- Bevelvoering/leidinggeven – niv 3 

Managementcompetenties: 

- Plannen, organiseren en coördineren – niv 3 

- Onafhankelijkheid/zelfstandigheid – niv 2 

Kwaliteit- en veiligheidsbewustzijn – niv 3 

 

Bij aanwerving of externe mobiliteit worden ook de persoonsgeboden competenties 

(stressbestendigheid en flexibiliteit) en vaktechnische competenties beoordeeld. 

 

7. Kwalificatievereisten 

De zoneraad of het zonecollege bepalen de wijze van invulling: 

 door interne mobiliteit 

 door aanwerving 

 door bevordering 

 door externe mobiliteit 

 

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 

 

BIJ AANWERVING of EXTERNE MOBILITEIT 

 Juryleden: 

- zonecommandant 

- 1 medewerker hoger kader van de zone (operationeel of administratief) 

- 1 officier van de zone 

- 1 externe 

- personeelsverantwoordelijke van de zone 

 Beoordeling competenties: 

- Kerncompetenties:    10 

- Persoonsgebonden competenties:  10 

- Relationele competenties:   25 

- Taakgerichte competenties:  15 

- Managementcompetenties:  15 

- Kwaliteit en veiligheidsbewustzijn:  15 

- Vaktechnische competenties:  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. 

 

BIJ BEVORDERING of INTERNE MOBILITEIT 

 Juryleden: 

- zonecommandant 

- 1 medewerker hoger kader van de zone (operationeel of administratief) 

- 1 officier van de zone 

- 1 externe 

- personeelsverantwoordelijke van de zone 



   

3 Functieprofiel | Stafmedewerker 

 

 Beoordeling competenties: 

- Kerncompetenties:    10 

- Relationele competenties:   30 

- Taakgerichte competenties:  20 

- Managementcompetenties:  20 

- Kwaliteit en veiligheidsbewustzijn:  20 

 

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) 

 

 Secretaris zoneraad en zonecollege: 

o voert de taken uit zoals voorzien in artikel 49 van de wet van 15 mei 2007 

betreffende de civiele veiligheid 

 

 Financieel beleid: 

o volgt de begroting op en adviseert in het kader van de begrotingswijzigingen  

o stelt tussentijdse rapportering (kwartaalrapport) op 

o adviseert en ondersteunt bij de opmaak van de jaarrekening en toelichting 

o heeft kennis van alle aspecten van debiteurenbeheer en crediteurenbeheer 

o heeft grondige kennis van het software programma voor de boekhouding 

o neemt deel aan interne en externe werkgroepen en overlegorganen 

o informeert zich i.f.v. de wetgeving in een ruim kader en relevante wetgeving: 

boekhouding, overheidsopdrachten en specifiek brandweergerelateerde 

materies en uitvoeringsbesluiten 

o adviseert over dienstgerichte aangelegenheden aan de 

dienstverantwoordelijke, de zonecommandant en de bijzonder rekenplichtige 

 

 Juridisch advies: 

o geeft juridisch advies 

o heeft een grondige kennis van de brandweergerelateerde wetgeving in een 

ruim kader (bijv. ook overheidsopdrachten) 

o neemt deel aan interne en externe werkgroepen en overlegorganen 

 

 Beheer verzekeringen: 

o is verantwoordelijk voor de aangifte, opvolging en afsluiting van alle 

verzekeringsdossiers van de brandweerzone 

o overlegt met de aangeduide verzekeringsmakelaar 

o doet voorstellen voor preventieve aanpak van schadegevallen 

o neemt deel aan interne en externe werkgroepen en overlegorganen 

 
 Beheer ICT: 

o volgt de ICT-werking op 

o overlegt met de diverse ICT-partners 

o neemt deel aan interne en externe werkgroepen en overlegorganen 


