
Administratieve dispatch functie: 

 

Veel gestelde vragen en antwoorden: 

 

1. Wat moet ik verstaan onder de functie dispatcher? 

Als dispatcher zal je als hoofdtaak de zonale dispatch bemannen. Dit 

betekent dat je de interventies vanuit onze zonale dispatch zal begeleiden. 

Een aanwezige vorm van stressbestendigheid zal je zeker en vast helpen 

hierbij. 

 

 

2. Welke zijn de extralegale voordelen? 

Als administratieve kracht binnen de brandweerzone val je onder het 

administratief statuut (C1-C3 -> diploma hoger secundair onderwijs). De 

extralegale voordelen die je hebt zijn: 

- Hospitalisatieverzekering 

- Maaltijdcheques 

- Premies bij verscheidene officiële plechtigheden 

- 2de pensioenpijler 

- GSD-V lidmaatschap 

- Fietsvergoeding 

 

3. Welk vast uurrooster? 

Momenteel werken we binnen de zonale dispatch met vrijwilligers. Deze 

werken in blokken van 4u. Er zal gewerkt worden in 2 aaneensluitende 

blokken van 4u. Met andere woorden zal er dagelijks 8u gepresteerd 

worden. Hierbij zal de mogelijkheid bestaan te starten om 06u00 tot 14u00 

of van 10u00 tot 18u00. De midda gpauze wordt doorbetaald vermits er 

evengoed dan een tussenkomst nodig kan zijn. Deze keuze van uurrooster 

kan zelf bepaald worden in samenwerking met de bestaande vrijwilligers die 

de andere blokken overdag invullen en in overleg met uw 



verantwoordelijke. Een nauwe samenwerking naar planning met de 

vrijwilligers is noodzaak. 

 

 

4. Anciënniteit en financieel plaatje 

De anciënniteit wordt steeds goedgekeurd door de Zoneraad en is 

individueel afhankelijk van de job inhoud welke wordt meegenomen. Mocht 

u al reeds een idee willen, kan dit individueel doorgegeven worden en 

bekijken we al wat minimaal zal en kan meegenomen worden. Wij kunnen 

indien gewenst ook een simulatie maken die reeds een zicht kan geven op 

het eventueel te verwachten loon. 

5. Andere administratieve taken? 

Als administratief lid zal je mede instaan voor de zonale telefonie. Daarnaast 

zullen allerhande administratieve opdrachten binnen uw vast takenpakket 

vallen. Met andere woorden zal dit over een gevarieerd takenpakket gaan, 

welke kan uitgevoerd worden tijdens de momenten wanneer er geen 

interventies zijn. 

6. Hoeveel verlof heb ik? 

Je hebt recht op 20 dagen verlof berekent op vorig dienstjaar en 10 extra 

dagen op huidig dienstjaar a rato gewerkte periode. 

Daarnaast hebben we 13 feestdagen en bouw je wekelijks 2u saldoverlof op 

welke in halve dagen kan opgenomen worden. 

7. Procedure? 

Indien er meer dan 10 kandidaten zijn zal er een schiftingsronde gehouden 

worden. Nadien zal er een schriftelijke proef zijn, een praktische proef ( dit 

kan mogelijks binnen het schriftelijke deel vallen ) en een mondelinge proef. 

 


