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SELECTIEREGLEMENT 
 

PROCEDURE: AANWERVING 

FUNCTIEPROFIEL: STAFMEDEWERKER 

NIVEAU: A1a-A1b-A2a (hoger kader) 

 

De zoneraad van 27 september 2019 legde volgend selectiereglement vast voor de 

aanwerving en aanleg van een wervingsreserve voor een stafmedewerker secretaris 

zonecollege-zoneraad en financieel beleid niveau A1a-A1b-A2a. 

De aanwerving betreft een statutaire functie in voltijds dienstverband, met standplaats post 

Genk. 

 

1. Selectiecommissie 

 

Samenstelling van de selectiecommissie (ten minste):  

- Zonecommandant 

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

- 1 officier van de zone 

- 1 externe 

- Personeelsverantwoordelijke van de zone 

 

De zoneraad keurde volgende samenstelling goed: 

- Majoor Dominic Knapen, zonecommandant 

- Kpt. Frank Parthoens 

- Majoor Wim Petit 

- Mevr. Carine Joos, Bijzonder rekenplichtige HVZ Noord-Limburg 

- Mevr. Anne Corthouts  

 

2. Selectievoorwaarden  

 

Kandidaten dienen op datum van kandidaatstelling te voldoen aan de voorwaarden 

vastgelegd in de rechtpositieregeling van het administratief personeel van de 

Brandweerzones Noord-, Oost- en Zuid-West Limburg: 

 

1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor 

ze solliciteren. Het passende gedrag wordt getoetst aan een uittreksel uit het 

strafregister. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Als daarop 

ongunstige vermeldingen voorkomen, mag de kandidaat daarover een schriftelijke 

toelichting voorleggen; 

2. De burgerlijke en politieke rechten genieten; 

3. Voor een statutaire functie: Belg zijn of burger van een lidstaat van de Europese 

Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat;  

4. Voor de betrekkingen in de hogere rangen van niveau A: 
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o Voldoen aan de diplomavereiste; in het bezit zijn van een diploma in 

overeenstemming met de graad waarin de functie gesitueerd is: diploma 

niveau A.  

o Voldoen aan een vereiste inzake relevante beroepservaring: minstens 3 jaar 

relevante ervaring hebben, bij voorkeur in financieel beleid. 

 

De kandidaten dienen bij het indienen van hun kandidatuur het bewijs te leveren dat zij 

voldoen aan deze aanwervingsvoorwaarden. 

 

3. Selectieprocedure  

 

Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten: 

 

1. Voldoen aan de vereisten over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik 

der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. 

2. Slagen voor de selectieprocedure. De proeven worden opgesteld op basis van vooraf 

bepaalde competenties, opgenomen in het functieprofiel. 

3. Medisch geschikt zijn, volgens de voorwaarden van het koninklijk besluit van 28 mei 

2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers. 

 

De selectieprocedure werd door de zoneraad als volgt vastgelegd: 

 

1. De selectiecommissie onderzoekt de ontvankelijkheid van de kandidatuur. 

2. De selectiecommissie organiseert een schriftelijke proef. 

Op basis van de resultaten van de schriftelijke proef beslist de commissie welke 

kandidaten meegenomen worden naar het selectiegesprek. 

3. De selectiecommissie organiseert een selectiegesprek. 

Tijdens het gesprek worden het profiel, de competenties en de visie van elke 

kandidaat beoordeeld en vergeleken in relatie tot het functieprofiel.  

4. Na de vergelijking van de titels en verdiensten, van de resultaten van de proef in punt 

2, van de resultaten van het gesprek in punt 3 maakt de selectiecommissie een 

gemotiveerde rangschikking op en maakt deze over aan de zoneraad. 

5. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve die twee jaar geldig 

is. 

 

4. Aanstelling en wervingsreserve 

 

De datum van indiensttreding wordt vastgelegd door de zoneraad in een aanstellingsbesluit. 

Deze datum wordt in onderling akkoord met het personeelslid bepaald.  

 

Kandidaten die opgenomen worden in de wervingsreserve, krijgen hiervan schriftelijk bericht. 

De wervingsreserve blijft 2 jaar geldig. Elke kandidaat in de wervingsreserve wiens 

contactgegevens wijzigen, dient dit onmiddellijk te melden aan de personeelsdienst van de 

zone. 

Een kandidaat wordt geschrapt uit de wervingsreserve indien hij/zij: 
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- daar schriftelijk om verzoekt 

- zonder ernstige reden een aanbod voor de functie van stafmedewerker weigert 

- noch definitief toezegt noch weigert binnen de 30 kalenderdagen na een functie als  

  stafmedewerker binnen de zone aangeboden te hebben gekregen 

- niet in dienst treedt uiterlijk op de afgesproken indiensttredingsdatum 

 

De aanstelling gebeurt in statutair dienstverband, voltijds (gemiddeld 38u per week) in 

dagdienst, met als standplaats post Genk. Ervaring bij een andere hulpverleningszone wordt 

gevaloriseerd, evenals werkervaring in de openbare sector. Relevante ervaring in de 

privésector of als zelfstandige kan eveneens mee in rekening genomen worden, met een 

maximum van 15 jaar. Cumulatie van anciënniteit is niet mogelijk.  

 

5. Kandidatuurstelling 

 

Kandidaturen dienen per e-mail of per brief respectievelijk gestuurd te worden naar 

personeel@bwol.be of Brandweerzone Oost-Limburg, C-mine 50, 3600 Genk.  

 

De uiterste indieningsdatum is zondag 10 november 2019. De datum van verzending van de 

kandidatuur wordt beschouwd als indieningsdatum. De verzenddatum van de e-mail of de 

datum van de poststempel geldt als bewijs.  

 

De kandidatuurstelling bevat: 

- Een motivatiebrief. 

- Een uitgebreid cv met vermelding van en ter staving van de vereisten uit de 

selectievoorwaarden. 

- Een recent uittreksel van het strafregister model 595 (het uittreksel mag op datum 

van kandidaatstelling niet ouder zijn dan drie maanden). 

- Een kopie van de identiteitskaart.  

- Een kopie van het masterdiploma (niveau A). 

 

Kandidaten die de vereiste documenten niet, onvolledig of laattijdig indienen, worden 

uitgesloten van deelname aan de selectieprocedure. De selectiecommissie beoordeelt 

definitief de geldigheid van de kandidaturen en bijbehorende documenten. De kandidaten die 

uitgesloten worden, krijgen hiervan schriftelijk bericht. 

 

6. Vacantverklaring 

 

De vacature wordt minstens gepubliceerd op: 

- de website van de Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse zaken 

 (www.ikwordbrandweer.be) 

- de website van VDAB 

- de website van de brandweerzone (www.bwol.be/vacatures) 

 

en ook uitgehangen in alle posten van Brandweerzone Oost-Limburg. 

mailto:personeel@bwol.be
http://www.bwol.be/vacatures
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7. Timing proeven 

 

- Proef 1 – schriftelijke proef: maandag 18 november 2019 

- Proef 2 – selectiegesprek: dinsdag 3 december 2019 

 

8. Bijkomende informatie 

 

Kandidaten met vragen over de functie, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure 

kunnen contact opnemen met de personeelsdienst via mail personeel@bwol.be of via 

telefoon op 089/65.33.12. 

mailto:personeel@bwol.be

