
 

 

 

 

Preventieadviseur  

interne preventiedienst 
  

Functiebeschrijving, –profiel en -voorwaarden 

 

 

1.   Organisatorische plaats  

 

De preventieadviseur van de interne preventiedienst rapporteert aan het diensthoofd interne 

preventiedienst, de directeur VTO (vorming, training en opleiding) en risicobeheersing en de 

zonecommandant. 

 

2.  Functiebeschrijving  

 

De preventieadviseur van de interne preventiedienst staat in voor een efficiënte en kwalitatieve 

taakuitvoering binnen de dienst.   

 

Deelopdrachten die in de uitvoering van de hoofdopdracht moeten vervuld worden zijn: (niet limitatief) 

 verrichten van algemene taken die verband houden met de dienst, zoals onder andere opmaak 

van het identificatiedocument van de interne dienst voor preventie op het werk, de 

onthaalbrochure nieuwe medewerkers , werkpostfiches,  de algemene risicoanalyse, de 

psychosociale risicoanalyse, risicoanalyse lawaai, risicoanalyse trillingen, risicoanalyse 

chemische agentia, asbestinventaris conformiteitsattesten van machines,  onderhouds- en 

keuringsattesten van elektrische installaties/ brandblussers/ noodverlichting/ hefvoertuigen, 

risicoanalyse beeldschermwerk , globaal preventieplan , jaaractieplan, enz.     

 zelfstandig werken bij de afhandeling van taken ; 

 kosten-efficiënt omgaan met de middelen ; 

 openstaan voor vernieuwing en deze toepassen in het werkveld ; 

 zich permanent bijscholen en opvolgen van de actualiteit ; 

 zorgen voor een efficiënt gebruik van de softwareprogramma’s die ter beschikking worden 

gesteld voor de uitvoering van de taken ; 

 doet voorstellen en suggesties tot verbetering van de werking van de dienst. 

 

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn.  De functie kan dus ook taken 

omvatten die niet in deze lijst zijn opgesomd waaronder ook het verrichten van ondersteunende taken 

aan de posten binnen de brandweerzone Vlaamse Ardennen.     

 

De preventieadviseur van de interne preventiedienst werkt daarvoor nauw samen met het diensthoofd 

interne preventiedienst welke behoort tot het operationeel kader, de directeur VTO en risicobeheersing 

en de zonecommandant. 

 

 

3.  Functieprofiel  

 

De preventieadviseur van de interne preventiedienst geeft blijk van het “zonaal denken”.   Hij/zij strekt 

in het zonaal denken tot voorbeeld voor anderen.  Hij/zij heeft het profiel van loyale uitvoerder van het 

zonaal beleid inzake administratieve verwerking van opdrachten.     

 



Bijzondere vaktechnische kennis 

Deze functie situeert zich op het niveau B1-B3. 

 

Persoonlijkheidskenmerken 

Is creatief, neemt initiatief en kan zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin 

hij/zij verkeert.  Kan dus zelfstandig werken binnen de beleidslijnen van de operationele zone Vlaamse 

Ardennen. 

Kan binnen zijn/haar bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen.  

Communiceert actief en duidelijk inzake die beslissingen. 

 

Kenmerkt zich door : zin voor administratief werk, punctualiteit, orde en netheid, een nauwgezette 

uitvoering van de opgedragen taken, discretie, integriteit, onpartijdigheid, betrouwbaarheid en loyaliteit, 

flexibiliteit (avondwerk) en stressbestendigheid. 

 

Handelingsvrijheid 

Werkt en handelt binnen/volgens de door de zone gestelde limieten en richtlijnen. 

 

Sociale vaardigheden 

Beschikt over voldoende sociale vaardigheden waaronder assertiviteit, conflicthantering, goede 

contactuele en communicatieve vaardigheden.  Bevordert de goede verstandhouding en de 

samenwerking.  

 

Samenwerking 

Moet zoals hierboven beschreven zelfstandig kunnen werken maar moet evengoed in teamverband 

kunnen werken en functioneren. 

Hij/zij is bereid een collega te raadplegen en staat open voor andermans ideeën.  

 

Verbale uitdrukkingsvaardigheid 

Beschikt over een goede verbale uitdrukkingsvaardigheid. 

 

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

Beschikt over een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid die tot uiting komt in de rapportage.  

Heeft een goede kennis van de Nederlandse taal. 

 

Bestuursvaardigheid 

Beschikt over de vereiste organisatorische kwaliteiten om een vlotte manier van werken te garanderen.  

Is bereid knelpunten te signaleren bij de de zonecommandant en deze daarin te adviseren. 

 

4.  Voorwaarden 

 

Het betreft een voltijdse betrekking ( weddeschaal B1-B3 ) in contractueel dienstverband bij de 

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. 

 

De gewone plaats van het werk wordt aangeduid door de zonecommandant.   

 

Voldoen aan minstens volgende aanwervingsvoorwaarden bij sollicitatie: 

o minstens beschikken over een bachelordiploma ; 

o in het bezit zijn van een rijbewijs B ; 

o vlot werken met MS Word, Excel en Powerpoint ; 

o resultaatgericht en goede organisatorische vaardigheden ; 

o zelfstandig werken en een teamgerichte opstelling ; 

o motiveren van basiskennis van wetgeving inzake veiligheid, gezondheid en welzijn ; 

o slagen in een aanwervingsexamen. 

o behalen van het certificaat aanvullende vorming preventieadviseur niveau II tijdens 



tewerkstelling binnen een periode van 1 jaar ; 

 

 

 

 

 

 

5.  Verloop  

 

Solliciteren doe je aangetekend per brief ten laatste tegen 14 augustus 2018. Volgende 

bijlagen dienen aanwezig te zijn bij de sollicitatie : 
- Curriculum vita 

- Diploma 

- Rijbewijs B 

- Korte motivatiebrief inzake basiskennis preventie 

- Ingevuld inlichtingenformulier 

 

Nadat u ben weerhouden om deel te nemen aan de aanwervingsprocedure, zal u volgende examens 

doorlopen : 

- Schiftingsproef ( indien meer dan 10 kandidaten ) 

- Assessment  ( eliminerend ) 

- Schriftelijke kennisproef ( eliminerend ) 

- Mondelinge kennisproef ( eliminerend ) 

 

Wanneer u geslaagd bent voor alle proeven, zal de Zoneraad beslissen welke kandidaat de functie kan 

bekleden.  Hierbij wordt rekening gehouden met behaalde scores. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Inschrijvingsformulier 

Ondergetekende solliciteert voor de functie van : 

 

Preventieadviseur 

 Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen  
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam :  ………………………………………………………………………………………….. M □ V 

□ 

Voornaam : ……………………………………………………………………………………… 

Straat :   ………………………………………………………………..  Nr.  ……………. 

Postnummer : ……………..Woonplaats :  ……………………………………………………... 

 

Telefoonnummer/GSM :  ……………………………………………………………………….. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………….. 

Nationaliteit : ………………… 

Burgerlijke staat :  …………………………………………….. 

Rijbewijs : neen / ja :   A  B  C  D  E 

Huidige werksituatie :  …………………………………………………………………………. 

                                      ………………………………………………………………………… 

 

 

 

 (handtekening en datum) 

 

 

 

...................................... 

 

 


