
 

 
 

 
 
 

 
 
Wie kan deelnemen?  
 
Je dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 

 benoemd zijn in de graad van brandweerman 

 de vermelding voldoende gekregen hebben bij de laatste evaluatie 

 titularis zijn van het brevet BO2 of een gelijkwaardig brevet (brevet korporaal) 
 
Belangrijk 
Kandidaten die momenteel als vrijwillig brandweerman tewerkgesteld zijn binnen Hulpverleningszone 
1, kunnen deelnemen aan de bevorderingsprocedure van brandweerman – vrijwilligerskader. Enkel 
kandidaten die als beroepsbrandweerman tewerkgesteld zijn kunnen deelnemen aan de 
bevorderingsprocedure van brandweerman- beroepskader.  
 
Hoe solliciteren? 
 
Dien ten laatste op 4 mei 2017 je kandidatuur in op het mailadres vacatures@zone1.be of stuur dit 
naar onderstaand contactadres. Zorg ervoor dat volgende documenten toegevoegd zijn aan je 
dossier. 

 een curriculum vitae 

 een motivatiebrief 

 een kopie van je brevet BO2 of een brevet hieraan gelijkgesteld (brevet korporaal) 
 
Indien de bewijsstukken (kopie brevet) niet tijdig ingediend worden, wordt de “geldigheid onder 
voorbehoud” toegekend, en moet de kandidaat ten laatste voldoen aan de voorwaarden en de 
bewijsstukken hiertoe aanleveren op de dag van de eerste proef. Indien de kandidaat deze 
bewijsstukken niet kan voorleggen voor de start van de eerste proef, kan de kandidaat niet deelnemen 
aan het eerste deel. 
 
Functie-inhoud  
 
De functiebeschrijving bevindt zich in bijlage. 
Naast de operationele taken zoals vermeld in de functiebeschrijving word je ook ingeschakeld voor 
ambulancetaken. Er is hierop een uitzondering. Personeelsleden die momenteel enkel brandweerman 
zijn (en geen brandweerman/ambulancier), kunnen niet verplicht worden om deze taken op te nemen. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Contact :  
Personeel – vacatures 
Siemenslaan 8, 8020 
Oostkamp  
vacatures@zone1.be  
050/681722 of 050/681733  

 

INFORMATIEBERICHT INTERNE BEVORDERING 

Korporaal  

BEROEPS- & VRIJWILLIGERSKADER  

mailto:vacatures@zone1.be


Procedure  
 

1) Schriftelijke proef met praktische vragen/cases: 
 

Deze proef bestaat uit onder meer een aan aantal meerkeuzevragen die peilen naar kennis, 
kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn en probleemoplossing. Dit zijn onder meer inzichtsvragen, 
kennisvragen en praktijkgerichte vragen.  Op deze proef krijgen de kandidaten een beoordeling 
geslaagd of niet geslaagd.  

 

2) Mondelinge proef met praktische cases: 

In deze proef wordt de kennis, motivatie en competenties bevraagd die belangrijk zijn voor de 

functie. Dit aan de hand van een competentiegericht interview en een aantal praktische cases.  

Deze cases worden op een interactieve manier bevraagd en hierin wordt gepeild naar 
bevelvoering (leiding opnemen bij deelopdrachten bij interventies), plannen, organiseren en 
coördineren en probleemoplossing, en kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn.   

 
Volgende competenties die belangrijk zijn voor het uitoefenen van de functie worden gemeten: 

 

 Communiceren en samenwerken 

 Resultaatgerichtheid en bevelvoering 

 Plannen, organiseren en coördineren + probleemoplossing (inclusief oordelen) 

 Kwaliteits – en veiligheidsbewustzijn 

 Leren en reflecteren 

Kandidaten dienen 50% te behalen op het mondeling om te slagen in de selectieprocedure. 

Geslaagde kandidaten uit het beroepskader worden opgenomen in de bevorderingsreserve – 

korporaal –beroepskader. Geslaagde kandidaten uit het vrijwilligerskader worden opgenomen in de 

bevorderingsreserve – korporaal – vrijwilligerskader. 

 
Bevorderingsreserve 
 
De raad kan een bevorderingsreserve aanleggen waarvan de geldigheidsduur de twee jaar niet 
overschrijdt. De raad kan de geldigheid van de bevorderingsreserve maximum twee keer verlengen 
met twee jaar.  
Kandidaten die geslaagd zijn in de bevorderingsprocedure worden opgenomen in een 
bevorderingsreserve. 
 
 

Vragen 
 

Voor vragen in verband met de bevorderingsprocedure kan contact opgenomen worden met Laurie 
Bogaert op het nummer 050/681722 of met Sofie Hinderyckx op het nummer 050/681733. 
 


