VACATURE
Sinds de start van de zone op 1 januari 2015 hebben 8 brandweerposten, die 32 gemeenten uit Oost
Vlaams-Brabant beschermen, zich gebundeld en vormen ze samen Hulpverleningszone Oost van
Vlaams-Brabant. Tevens is het de werkplaats van circa 500 operationele krachten (zowel
beroepsbrandweer als vrijwilligers) en administratieve medewerkers.
Om onze diensten te ondersteunen hebben we momenteel een vacature voor een (m/v)

Deskundige aankoop
Open tot en met 14/04/2019

Wat te doen?
Samen met twee andere collega’s sta je aan de basis van het aankoopteam. Als deskundige aankoop is
het de kunst om bij verschillende soorten weer: zomerweer, winterweer, warm weer, koud weer, droog
weer, nat weer allerlei artikels aan te kopen. En dan hebben we het niet alleen over kledij voor de
brandWEER!
Collega’s die trendy accessoires op hun bureau willen? Wordt het koffie van Rombouts, Douwe Egberts
of toch Java? Brandweerlui die op zoek zijn naar een nieuw voorlichtingsvoertuig? Brandweerschuim,
en nee, niet om schuimparty’s te organiseren! Zuurstofflessen voor de ambulance, ik krijg precies al te
weinig adem om alles op te sommen wat er allemaal wordt aangekocht bij onze zone.
Het is aan jou als deskundige aankoop om de volledige regie te nemen over het aankoopproces. Je
koopt niet alleen werken en diensten, maar ook leveringen aan. Je beoordeelt offertes en maakt
lastenboeken op. Je bewaakt afspraken met leveranciers, waarbij je er niet voor terugdeinst
leveranciers scherp te houden of op scherp te zetten. Je speurt naar verbetermogelijkheden en
adviseert stakeholders over door jou gesignaleerde inkoopkansen en/of bedreigingen. Je bent het
interne procurement geweten.
En om te eindigen zoals we begonnen zijn, hopelijk zien we jou snel weer (in onze mailbox!).

Maak jij het verschil?
Omdat je goed bent in negociëren en omdat je beschikt over een bachelordiploma, bij voorkeur in een
administratieve of logistieke richting. Ben je een interne kandidaat, dan kan je ook deelnemen zonder
diploma als je beschikt over minimum 3 jaar niveauanciënniteit in niveau C of over 4 jaar gecumuleerde
graadanciënniteit in rang Dx en/of Cv en/of Cx.
Logistieke affiniteit zou leuk zijn, maar heb je geen harde saleservaring? Geen probleem. Zeker als je
het type bent waar mensen bij de supermarkt niet achter je in de rij willen staan. Als jij en je tas uit beeld
verdwijnen is het 20 minuten later, maar dan is je kassabon wel 20 euro lager. Belangrijk is dat je een
geboren onderhandelaar bent en dat je blij wordt van de wetgeving rond overheidsopdrachten en nog
blijer wordt van nog meer overheidsopdrachten.
Daarnaast is attitude belangrijker dan kennis en ervaring. Kennis kan opgebouwd worden.

Wat krijg je hiervoor in de plaats?
•
•

Werk gegarandeerd in een vaste tewerkstelling: contract onbepaalde duur. Als je goed bent,
laten we je niet meer los;
Centen (volgens weddenschaal B1-B2-B3). Je loon is afhankelijk van over te nemen
anciënniteit in de publieke sector en maximaal 10 jaar relevante privéanciënniteit;

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Maaltijdcheques, want je honger moet ook letterlijk gestild worden;
Een goede werkplek, waar je dagelijks soep kan eten, gratis (alcoholvrije) drankjes (PROOST!)
krijgt en regelmatig lekkere traktaties vindt. (Tewerkstellingsplaats: Zonehuis Herent, gebouw
De Kouter, Spoorwegstraat 6 te 3020 Herent);
Fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk (het station van Herent is
vlakbij). Je ziet, duurzaamheid is ook belangrijk bij ons;
Uitdagend werk om je in uit te leven, zodat je vergeet dat je aan het werk bent;
20 dagen wettelijke vakantie en 15 dagen bijkomende vakantie. Tijd genoeg dus om tussendoor
uit te rusten;
Hospitalisatieverzekering is gratis voor jou, en ook familieleden kunnen aansluiten aan
voordeeltarief;
Tweede pensioenpijler (ja, ja, ook aan later wordt gedacht);
Kortingen en voordelen bij verschillende partners;
We vinden het belangrijk dat jij het beste uit jezelf kan halen maar dat we ook het beste uit elkaar
halen. Jouw ontwikkeling heb je bij de hulpverleningszone in eigen handen. Je hebt de
mogelijkheid tot het volgen van vorming en opleiding;
Er zijn flexibele werkuren die de combinatie tussen werk en privéleven ten goede komen;
Je komt terecht in een dynamische organisatie waar maatschappelijk belang voorop staat.

Nog meer info nodig?
Dit vind je in de documenten bijkomende informatie en de functiebeschrijving.

Hoe gaat het nu verder?

Solliciteer

CV en briefscreening
Case en gesprek

•Stuur je cv, motivatiebrief en een kopie van je
bachelordiploma naar solliciteren@hvzoost.be.
•Solliciteren kan tot en met 14 april 2019, waarbij de
datum van verzending van de e-mail geldt als
bewijs. Onvolledige sollicitatiedossiers kunnen na
deze datum niet meer vervolledigd worden.

•We bekijken jouw cv en motivatiebrief zorgvuldig en
beslissen op basis van jouw motivatie en inzicht in de
functie of je verder wordt uitgenodigd.

•het is altijd leuk om mekaar toch eens even in het echt
te zien en te bekijken of wij zijn wat jij zoekt en
omgekeerd.

De klik

•Sta je helemaal in vuur en vlam, dan begint hier jouw
carrière bij de brandweer!

Vragen?
Contacteer de personeelsdienst via solliciteren@hvzoost.be of 016/ 85 32 05.

