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Hulpverleningszone Meetjesland gaat over tot het aanleggen van een werfreserve voor en 

de aanwerving van een: 

INTERN PREVENTIEADVISEUR NIVEAU II,  CONTRACTUEEL & IN VOLTIJDS VERBAND 

In samenwerking met de externe preventiedienst van Securex en onder leiding van de 
zonecommandant wnd. help je mee een beleid voor de hulpverleningszone Meetjesland 
inzake arbeidsveiligheid, preventie en welzijn inzake bedrijfsgezondheidszorg en 
psychosociale zorg te ontwikkelen. 

 

Je ondersteunt de werkgever en de werknemers van de zone in verband met de toepassing 
van de wettelijke verplichtingen uit het ARAB, de welzijnswet en de veiligheidscodes, de 
specifieke regelgeving van toepassing op de brandweer en het veiligheidsbeleid. Dit met o.a. 
het oog op het welzijn van de werknemers en het voorkomen van arbeidsongevallen e.a. 
 

JOUW TAKEN 

- Ondersteuning bij de risicoanalyse: 

 het opsporen van gevaren, 

 het evalueren van risicoanalyses, 

 uitvoering wettelijke keuringen van arbeidsmiddelen en opvolging hiervan. 

- Advies geven aan de hulpverleningszone over de organisatie van de arbeidsplaats, de 
werkpost, omgevingsfactoren, het gebruik van agentia, arbeidsmiddelen, arbeidsuitrusting, 
hygiëne; 

- Administratie: ondersteuning bij het opstellen van maandverslagen, jaarverslagen, het 
globaal preventieplan, indienststellingsverslagen, het verzorgen van het secretariaat van het 
Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk; 

- Registreren van arbeidsongevallen; 

- Aangeven en opvolgen van schadegevallen; 

- Specifieke taken: onder supervisie opstellen van interne noodprocedures, het coördineren 
van werken bij derden; 

- Samenwerken met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. 

SELECTIEVOORWAARDEN 

- Je hebt een diploma secundair onderwijs of gelijkgesteld. 

- Je hebt een getuigschrift veiligheidskunde niveau II. Als je dit getuigschrift nog niet hebt, 
wordt verwacht dat je 2 jaar ervaring hebt in een technisch/administratieve functie en dat 
je bereid bent dit getuigschrift binnen 2 jaar te behalen. 

- Je beschikt over een grondige kennis van de welzijnswet, van risicobeheersing, 

- werkplekinspecties, veiligheidsfiches, … 

- Je kunt een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen dat niet ouder is dan 3 maanden 

- Je hebt een rijbewijs B 
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DE SELECTIEPROCEDURE  

De selectieprocedure is als volgt vastgelegd: 

1. De selectiecommissie onderzoekt de ontvankelijkheid van de kandidaturen. 
2. Eerst volgt een schriftelijke proef na 31 juli 2018. Tijdens deze schriftelijke 

proef testen we o.a. de technische en administratieve kennis van de sollicitanten. 
3. Dan volgt een selectiegesprek na 6 augustus 2018 (overdag). Tijdens dit gesprek 

beoordelen we de geschiktheid van de geselecteerde kandidaten, aan de hand van de 
afstemming van het profiel van elke kandidaat met het functieprofiel. Hierbij houden we o.a. 
rekening met je motivatie, relevante ervaring en met de visie op de functie. 

4. Na het selectiegesprek maakt de selectiecommissie een eindrangschikking op. De 
selectiecommissie maakt deze over aan de zoneraad. 

5. Kandidaten moeten minstens 50% behalen op elk onderdeel en een totaal van 60% om 
geslaagd te zijn in de selectieprocedure. Kandidaten die geen 50% halen op de 
schriftelijke proef, laten we niet toe tot de mondelinge proef. 
 

WIJ BIEDEN JOU: 

- Een boeiende en gevarieerde job met voltijdse tewerkstelling 

- De mogelijkheid tot vorming & bijscholing 

- Een contract van onbepaalde duur 

- Een verloning in het barema C1-C2-C3 

- Reglementaire vergoedingen en bijkomende extra legale voordelen (maaltijdcheques, 

- fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering …). 

 

Interesse voor deze functie? 

Stuur dan – uiterlijk 1 juli 2018 – jouw kandidatuur met: 

1. Een uitgebreid curriculum vitae 
2. Motivatiebrief 
3. Een kopie van jouw diploma secundair onderwijs en 
4. als je dit bezit, een kopie van het getuigschrift ‘veiligheidskunde niveau II’ 
5. Een bewijs van goed gedrag en zeden dat niet ouder is dan 3 maanden. 
6. Kopie rijbewijs B 

 
Per brief of e-mail naar:  
Personeelsdienst HVZ Meetjesland 
Molenstraat 160c 
9900 Eeklo 

personeel@zonemeetjesland.be 
 
Indien je kandidatuur niet volledig is (volledige sollicitatie, inclusief curriculum, kopieën van 
diploma’s en getuigschriften en een bewijs van goed gedrag en zeden), kunnen we je helaas niet 
weerhouden. 

mailto:personeel@zonemeetjesland.be
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FUNCTIEBESCHRIJVING 

 

 

Intern 
preventieadviseur 
niveau II 
 

Algemeen - GRAAD: C1-C2-C3 

- PLAATS VAN TEWERKSTELLING: Eeklo, met mogelijke 
verplaatsingen naar de andere posten 

- VOLTIJDSE BETREKKING 
 

Doel Instaan voor de zonale ondersteuning in de uitvoering van 
het veiligheidsbeleid. 
 

Beschrijving In samenwerking met de externe preventiedienst Securex en 
onder leiding van de interzonale interne preventieadviseur 
niveau I uitwerken van een beleid voor de 
hulpverleningszone Meetjesland inzake arbeidsveiligheid, 
preventie en welzijn, inzake 
bedrijfsgezondheidszorg en psychosociale zorg. 
 
U adviseert en begeleidt de werkgever, de 
hulpverleningszone, de zoneraad en de leden van de 
hiërarchische lijn en werknemers van de zone in verband met 
de toepassing van de wettelijke verplichtingen uit het ARAB, 
de welzijnswet en de veiligheidscodex, de specifieke 
regelgeving van toepassing op de brandweer en het 
veiligheidsbeleid. Dit met het oog op het welzijn van de 
werknemers en het voorkomen van arbeidsongevallen e.a. 
 
U optimaliseert de arbeidsomstandigheden en de 
arbeidsveiligheid in de hulpverleningszone en in de posten 
van de zone. 
 
U geeft opvolging aan de dossiers omtrent schadegevallen 
waarvoor de hulpverleningszone een polis heeft afgesloten. 
 

Kerntaken en takengebied Kernresultaatsgebieden 
 
Uitvoeren van een beleid inzake arbeidsveiligheid, preventie 
en welzijn. 

 Mogelijke taken (niet limitatief): 

- Ondersteuning preventieadviseur niveau I bij de 
risicoanalyse: 
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 het opsporen van gevaren, 

 het evalueren van risicoanalyses, 

 uitvoering wettelijke keuringen van 
arbeidsmiddelen en opvolging hiervan. 

- Advies: in verband met organisatie arbeidsplaats, 
werkpost, omgevingsfactoren, gebruik van agentia, 
arbeidsmiddelen, arbeidsuitrusting, hygiëne. 

- Administratie: ondersteuning bij het opstellen van 
maandverslagen, jaarverslagen, het globaal 
preventieplan, indienststellingsverslagen, het 
verzorgen van het secretariaat van het Comité voor 
Preventie en Bescherming op het Werk 

- Registreren van arbeidsongevallen, 

- Aangeven en opvolgen van schadegevallen 

- Specifieke taken: onder supervisie opstellen van 
interne noodprocedures, het coördineren van werken 
bij derden, 

- Samenwerken met externe diensten voor preventie 
en bescherming op het werk 

 

Plaats in de organisatie De functie krijgt leiding van: 
Staat onder de directe leiding van de zonecommandant wnd. 
en van het diensthoofd logistiek. 
 
De functie geeft geen leiding 
 

Vaardigheden - Past op een correcte manier de wetgeving toe inzake 
veiligheid 

- Kan een dossier logisch en volledig samenstellen 

- Werkt nauwkeurig en stipt aan de opgelegde taken 

- Heeft goede communicatieve vaardigheden, zowel 
schriftelijk als mondeling 

- Goede administratieve vaardigheden 

- Respecteert de vooraf afgesproken timing 
 

Kennis - Goede kennis Word, Excel, Outlook 

- Kennis van welzijnswet, risicobeheersing, 
werkplekinspecties, 

- veiligheidsfiches,.. 
 

Ervaring - Getuigschrift veiligheidskunde niveau II of 2 jaar 
ervaring in en technisch/administratieve functie en 
bereid zijn het getuigschrift binnen 2 jaar te behalen. 

 

Formele vereisten - Houder zijn van een diploma Secundair of 
gelijkgesteld onderwijs 
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- Houder zijn van een getuigschrift ‘veiligheidskunde 
niveau II’ of 2 jaar ervaring in en 
technisch/administratieve functie en bereid zijn het 
getuigschrift binnen 2 jaar te behalen. 

- Een bewijs van goed gedrag en zeden dat niet ouder 
is dan 3 maanden. 

- Rijbewijs B 
 

Persoonlijke bekwaamheden Kerncompetenties 
 
Loyaliteit (1) 

- Handelt zoals is afgesproken. 

- Gaat op een regelmatige manier te werk. 

- Gaat op een gedisciplineerde manier te werk. 

- Reageert correct en loyaal wanneer buitenstaanders 
kritiek uiten. 
 

Plichtsgevoel (1) 

- Toont zich bereid zich in te zetten. 

- Toont zich bereid tot extra inspanning. 

- Gaat door bij moeilijkheden. 

- Geeft niet op. 

- Kan zelfstandig werken 

- Werkt ook niet alledaagse taken af naar de 
kwaliteitsnormen. 

 
Integriteit (1) 

- Respecteert de vertrouwelijkheid van informatie. 

- Is eerlijk in de interacties met anderen. 

- Geeft aan wanneer verwacht gedrag buiten de eigen 
normen en/of beroeps- of organisatienormen valt. 

- Neemt verantwoordelijkheid op voor het eigen 
handelen. 

- Respecteert mening, normen en waarden van 
anderen. 

 
Persoonsgebonden competenties 
 
Stressbestendigheid (1): 

- Geeft bij (tijds-)druk voorrang aan de dringende 
en/of belangrijke zaken in het eigen werk. 

- Blijft onder tijdsdruk doeltreffend handelen. 

- Bewaakt de eigen grenzen van kennen en kunnen. 

- Accepteert tegenwerpingen als onvermijdelijk en ziet 
het betrekkelijke ervan in. 
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Leren en reflecteren (1): 

- Stelt zich vragend op. 

- Toont de wil om te leren. 

- Vraagt feedback op het eigen functioneren . 

- Luistert actief en vraagt door. 

- Zet concrete feedback om in acties. 

- Volgt (nieuwe) ontwikkelingen in het eigen 
vakgebied. 
 

Flexibiliteit: 

- Pakt nieuwe zaken snel op, ook bij aangrenzende 
werkzaamheden. 

- Interpreteert regels en richtlijnen en richt zich daarbij 
op de uiteindelijke bedoeling van de vastgestelde 
regels. 

- Accepteert dat werkzaamheden door 
omstandigheden bepaald worden en handelt 
daarnaar. 

- Staat open voor veranderingen en verbeteringen. 

- Past het eigen gedrag aan bij veranderende 
omstandigheden. 

- Schakelt snel tussen verschillende werkzaamheden. 
 
Relationele competenties 
 
Communiceren (1): 

- Communiceert open en durft eigen vragen, zorgen en 
leerpunten bespreekbaar te maken. 

- Stelt zich open en onbevooroordeeld op in een 
gesprek, interpreteert verbale en non-verbale 
signalen en vraagt na of de boodschap goed 
begrepen is. 

- Stelt open vragen en vraagt door. 

- Geeft feedback wanneer daar om wordt gevraagd. 
 

Samenwerken (1): 

- Draagt bij tot gemeenschappelijk doel. 

- Komt afspraken na. 

- Informeert het eigen netwerk over eigen activiteiten. 
 
Taakgerichte competenties 
 
Resultaatsgerichtheid (1): 

- Stelt samen meetbare en haalbare doelen en maakt 
duidelijke afspraken over gewenste kwaliteit, 
middelen en tijdspad. 
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- Stelt prioriteiten en komt gemaakte afspraken na. 

- Maakt resultaten van het eigen werk zichtbaar en 
communiceert hierover; overlegt tijdig over 
knelpunten. 

- Toetst activiteiten tussentijds op hun bijdrage aan 
het te bereiken resultaat. 
 

Daadkracht (1): 

- Handelt moedig in lastige situaties, neemt 
verantwoorde risico’s. 

- Neemt beslissingen op grond van relevante 
informatie en duidelijke feiten, waarbij de gevolgen 
van de besluiten voorspelbaar zijn. 

- Neemt en motiveert beslissingen binnen het eigen 
werkterrein. 

- Blijft achter gemaakte keuzen staan 
 

Accuraatheid (1): 

- Levert correct werk af. 

- Levert volledig werk af. 

- Let ook op details. 

- Werkt ook onder druk accuraat. 
 
Kwaliteit en veiligheidsbewustzijn (2) 
 

- Stelt zelf hoge eisen en probeert deze te bereiken. 
- Corrigeert resultaten die niet aan de normen 

voldoen. 
- Biedt een oplossing bij concrete risico-situaties. 
- Schat situaties en opdrachten in op specifieke risico’s 

en handelt hiernaar . 
- Formuleert voorstellen om risico’s te beheersen . 
- Bewaakt en controleert de toepassing van de 

veiligheidsvoorschriften en stuurt bij waar nodig. 
- Geeft informatie door aan de directe medewerkers 

m.b.t. de veiligheidsvoorschriften. 
- Zet de directe medewerkers aan tot het juiste en 

veilig gebruik van het materiaal/ de producten/de 
machines. 

 


