
 

Hulpverleningszone 1 zoekt een administratief medewerker – diverse taken (m/v) (C1 - C3). Daarnaast wordt ook een 
wervingsreserve aangelegd voor de functie van administratief medewerker – financieel profiel. 

Je wordt tewerkgesteld in Oostkamp en/of in één van de brandweerposten van de zone. 

 
Functieomschrijving 
Als administratief medewerker – diverse taken (m/v) voer je diverse administratieve taken uit in functie van de zonale 
administratie en/of ter ondersteuning van de directies. Afhankelijk van de functie fungeer je als dossierbeheerder binnen 
jouw vakdomein.  

 

Als financieel administratief medewerker (m/v) verwerk je financiële gegevens en boekhoudkundige documenten met als 
doel een juiste boekhouding te kunnen voeren. Je voert een correcte boekhouding en/of volgt openstaande vorderingen op. 
Je legt hiervoor de nodige contacten. 
 

Profiel 

 Je bent klantgericht en kan goed samenwerken. 
 Je werkt nauwgezet en hebt oog voor detail. 
 Je kan zelfstandig werken en toont initiatief in het werk. 
 Je bent flexibel. 
 Je beschikt over de nodige pc-kennis en bent in staat om snel nieuwe softwareprogramma’s aan te leren 

 
Deelnemingsvoorwaarden 

 een diploma hoger secundair onderwijs (of een diploma hieraan gelijkgesteld) of laatstejaarsstudent zijn 
 

 Selectieprocedure 
 Een screening van de motivatie, de ervaring en zicht op de functie-inhoud (enkel indien er meer dan 25 geldige 

kandidaturen zijn) 
 Een eerste vaardigheidsdeel die peilt naar administratieve vaardigheden.  Je dient 50% te behalen om geslaagd te 

zijn.  

 Een mondeling competentiegericht interview met voorbereidende proef. Je dient 50 % te behalen om geslaagd te 

zijn en opgenomen te worden in de wervingsreserve. 

Er wordt een aparte wervingsreserve opgemaakt voor administratief medewerker – diverse taken en administratief 
medewerker (m/v) - financieel profiel. Deze wervingsreserve is geldig voor de duur van twee jaar. 
 

Aanbod 

 Een contractuele voltijdse functie van onbepaalde duur met een basisloon van 1851,51 euro tot 3000,93 euro BRUTO 
geïndexeerd (met maximale anciënniteit) 

 Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, enz.  
 Een takenpakket met de nodige verantwoordelijkheid 
 Glijdende werkuren, rekening houdend met het takenpakket en de functie-inhoud. 

 
Interesse? 
Meer informatie vind je terug via www.zone1.be/vacatures 
Solliciteer ten laatste op maandag 29 mei 2017 via vacatures@zone1.be of per post ten aanzien van Hulpverleningszone 1 
– sollicitaties, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp.  
Volgende documenten dienen op 29 mei 2017 in ons bezit te zijn: 

 een kopie van je hoogst behaalde diploma (laatstejaars dienen een bewijs te leveren dat zij laatstejaarsstudent 
zijn) 

 een curriculum vitae met exacte data van je werkervaring en een duidelijke omschrijving van je takenpakket. 

 een motivatiebrief 
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