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Informatiebrochure 
 

Intergemeentelijke noodplancoördinator 
Contractueel  –  Voltijds –  A1a-A1b-A2a 

 
Deze informatiebrochure is bedoeld om meer inzicht te geven in de functie van intergemeentelijke 
noodplancoördinator. Je vindt achtereenvolgens volgende rubrieken: 
 

 Situering van de functie 

 Functiebeschrijving en Competentieprofiel (apart document) 

 Arbeids- en Loonvoorwaarden 

 Aanwervingsvoorwaarden en profiel 

 Selectieprocedure 

 Wervingsreserve 

 Hoe stel je je kandidaat? 
 
De uiterste datum voor het indienen van je kandidatuur is 29 maart 2019 om 12u30. 
 

 

Situering van de functie 
 
De gemeenten Schoten, Schilde, Ranst en Zandhoven hebben een samenwerkingsverband om te 
zorgen voor een goede afstemming van nood- en interventieplannen. Deze zullen uitgewerkt worden 
door een nieuw aan te werven intergemeentelijke noodplancoördinator. 
 
De gemeente Schoten is de ‘aanstellende overheid’ en dus de juridische werkgever. In de praktijk zal 
de noodplancoördinator nauw samenwerken met de betreffende diensthoofden van de verschillende 
deelnemende gemeenten die zich ontfermen over het luik ‘nood- en interventieplanning’. Hij/zij zal 
dus werken vanuit de verschillende deelnemende gemeenten volgens een nader te bepalen planning 
die afhankelijk zal zijn van noden, behoeften en prioriteiten in de betreffende gemeenten. 
 
In deze functie ben je 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 oproepbaar en kan je binnen de kortst mogelijke 
tijd ter plaatse zijn om tijdens incidenten het voortouw te nemen in de multidisciplinaire 
samenwerking en de zorg voor het effect- en impactgebied. Dat kan zowel op de interventieplaats bij 
een motorkapoverleg, in de commandopost operaties als in het gemeentelijk coördinatiecomité. 

 
Functiebeschrijving en Competentieprofiel 
 
De volledige functiebeschrijving vind je terug op onze website. 
Voor meer informatie over de functie-inhoud kan je contact nemen met Tom Bresseleers, 
Coördinator Integrale Veiligheid van de Gemeente Schoten, 03/680 23 57 of 
tom.bresseleers@schoten.be 

 
Arbeids- en Loonvoorwaarden 
Loon 
De verloning gebeurt op basis van de salarisschaal A1a-A1b-A2a. Ervaring uit de overheidssector 
wordt onbeperkt meegenomen. Bijvoorbeeld: 

 Bruto maandloon met 0 jaar ervaring (A1a): 3.107,97 euro 
 Bruto maandloon met 4 jaar ervaring (A1a): 3.420,92 euro 
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 Bruto maandloon met 8 jaar ervaring (A1b): 3.812,07 euro,  
 Bruto maandloon met 12 jaar ervaring (A1b): 4.231,70 euro.  
 Maximum is 5.149,15 euro bruto per maand (A2a). 

 
Andere voordelen 
 maaltijdcheques van €6,5  
 glijdende werkuren 
 35 dagen betaalde vakantie en 14 feestdagen 
 fietsvergoeding of tussenkomst openbaar vervoer voor woon-werkverkeer 
 gratis hospitalisatieverzekering , interessante tarieven voor je gezinsleden  
 aanvullend pensioen (tweede pensioenpijler) 
 ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.  
 bedrijfssport 
 

Aanwervingsvoorwaarden en profiel 
 
We zoeken een stressbestendige kei in het plannen en organiseren met een groot 
probleemoplossend vermogen. Verder kan je autonoom werken en neem je zonder aarzeling 
initiatieven die nodig zijn om je job goed uit te voeren. Je kan goed samenwerken met collega’s van 
de eigen en andere diensten en bent in staat om een relevant netwerk uit te werken.  

 
Je bent ook in het bezit van een masterdiploma en bent bereid een opleiding postgraduaat 
rampenmanagement te volgen. Of je bent in het bezit van een bachelordiploma en hebt al een 
getuigschrift van postgraduaat rampenmanagement. 
 
Bovendien ben je medisch geschikt voor de functie en heb je de Belgische nationaliteit. 
Ten slotte beschik je over een rijbewijs B. 
 
 

Selectieprocedure 
De selectieproeven staan op punten. Je dient minimum 50% te behalen op elke proef om toegelaten 
te worden tot volgende proef. Je dient minimum 60% te halen op het totaal van alle proeven om 
geslaagd te zijn.  
 
Volgende onderdelen komen aan bod: 

1) Een verkennend selectiegesprek (op 25 april maart 2019) 
Dit gesprek gebeurt door minimum twee leden van de selectiecommissie op basis van een 
gestandaardiseerd CV en toetst het profiel van de kandidaat, evenals zijn motivatie en 
interesse met de vereisten van de functie. (10 punten) 

2) Assessment (40 punten) (in de week van 29 april 2019) 
3) Een uitgebreid selectiegesprek (op 9 mei 2019 in de namiddag) met de selectiecommissie 

(50 punten) bestaande uit  
a) de voorstelling van een managementcase die - voorafgaand aan het gesprek - 

voorbereid wordt door de kandidaat 
b) een kritische bevraging van de voorgestelde managementcase, aangevuld met het 

verder aftoetsen van het profiel van de kandidaat met de functievereisten. 
 

Wervingsreserve 
Voor deze functie wordt een wervingsreserve aangelegd voor een periode van drie jaar. 
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Hoe stel je je kandidaat? 
De selectieprocedure gebeurt in samenwerking met het selectiekantoor Search&Selection.  
Zij verwachten je kandidatuur uiterlijk op 29 maart 2019 om 12u30.  
 
Volgende documenten moeten bezorgd worden aan het selectiekantoor via 
schoten@searchselection.com  

- Motivatiebrief  
- CV  
- kopie van je masterdiploma  
- OF kopie van je bachelor diploma +getuigschrift van postgraduaat rampenmanagement 
- uittreksel uit het strafregister (type 595)* 
- kopie van je identiteitskaart (bewijs Belg) 
- kopie van je rijbewijs B 

 
Opgelet! Alleen volledige kandidaturen komen in aanmerking. 
 
*Opmerking: Kandidaturen die aan de voorwaarden voldoen worden onderworpen aan screening door de 
politie van Schoten. Dit omdat een noodplancoördinator van onberispelijk gedrag moet zijn: niet veroordeeld 
geweest zijn of zelfs niet met uitstel tot een correctionele of criminele straf bestaande uit een boete, werkstraf 
of gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over 
het wegverkeer. Geen feiten hebben gepleegd die raken aan het vertrouwen in de betrokkene doordat ze 
ernstige maatschappelijke tekortkoming uitmaken. Het resultaat van deze screening is ofwel ‘komt in 
aanmerking’ of ‘komt niet in aanmerking’ zonder bijkomende motivatie. Deze motivatie kan de kandidaat 
desgewenst rechtstreeks bij de politie bekomen. 

  
 
 
Wij wensen je veel succes! 
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