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VACATURE: POSTOVERSTE BRANDWEER 
 

Luchthaven Exploitatie Maatschappij (LEM) Antwerpen is volop in groei en stelt één nieuwe 

postoverste brandweer aan en legt een werfreserve van 2 jaar aan. 

 
BEDRIJFSOMSCHRIJVING 
 
LEM Antwerpen zorgt voor de uitrusting en uitbating van Antwerp Airport, een internationale 

luchthaven, gelegen op amper 4 km van het Antwerpse stadscentrum. Elke dag levert LEM 

Antwerpen diensten op het vlak van infrastructuur, communicatie, veiligheid en beveiliging aan 

externe klanten zoals passagiers, luchtvaartmaatschappijen en concessiehouders. Voor de 

uitbating van Antwerp Airport worden een zeventigtal personeelsleden tewerkgesteld, 

onderverdeeld in volgende diensten: financieel & administratie, marketing & communicatie, 

werken & milieu, luchthaveninspectie-operaties, navigatie, luchthaveninspectie-beveiliging en 

brandweer.  

 
 
PLAATS IN DE ORGANISATIE 
 
Je wordt ingeschakeld in het brandweerteam van de luchthaven van Antwerpen. Je werkt samen 

met je collega’s postoversten. Je geeft leiding aan de brandweermannen. Je rapporteert aan het 

diensthoofd brandweer. 

 
Tewerkstellingsplaats: Luchthavenlei z/n, 2100 Antwerpen 
 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 
Je stuurt de luchthavenbrandweermannen aan. Je staat in voor de organisatie en supervisering 

van de dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van de dienst 

luchthavenbrandweer te garanderen. Dit met als doel de gegeven operationele doelstellingen te 

behalen. Dit is een operationeel leidinggevende functie. 
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TAKENPAKKET 
 
Je belangrijkste resultaatgebieden zijn: 
 
 Aansturen en motiveren van medewerkers (brandweerlieden) teneinde hen te stimuleren 

tot optimale prestaties, betrokkenheid en verdere ontwikkeling. 

 Overleggen met de postoversten aangaande planning en timing. 

 Toezicht op de administratie en de registratie van werkuren, overuren, afwezigheden, 
verloven ... . 

 De werkzaamheden binnen de dienst luchthavenbrandweer van nabij opvolgen teneinde 
ervoor te zorgen dat de werkprocessen en resultaten beantwoorden aan de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen, richtlijnen en procedures. 

 Toezien op de toepassing van de reglementering en de veiligheidsvoorschriften o.a. de 
wettelijke bepalingen van het luchtwetboek; de Wet op het welzijn, de brandvoorschriften 
en reglementering inzake brandbestrijding, noodplannen van de luchthaven, begeleiden 
van bezoekers en aannemers, preventief optreden. 

 Optreden en coördinatie in het kader van de noodplannen van de luchthaven 
(rampenplannen, brandbestrijdingsplan gebouwen, evacuatieplan...). 

 Het organiseren van de wekelijkse brandweeroefeningen en lessen 
vliegtuigbrandbestrijding op de luchthaven Antwerpen en op vraag ook op de luchthaven 
van Oostende.  

 Instaan voor de beschikbaarheid van brandweerapparatuur, rollend materieel van de 
luchthaven en uitrusting teneinde de werkzaamheden te kunnen uitvoeren op een 
kwaliteitsvolle manier. Eventueel de neventaak van chef garage vervullen.  

 Informatie uitwisselen over de taken en opdrachten teneinde alle betrokkenen, interne als 
externe partijen, op de hoogte te houden, onderling op elkaar af te stemmen en indien 
nodig de planning bij te sturen. 

 Assisteren bij technische problemen en inspringen in de ploegen op piektijden of bij 
onbeschikbaarheid van manschappen. 
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PROFIEL 
 

 Je bezit een diploma MO1 (Modulaire brandweeropleiding cfr. vroegere 
sergeantopleiding) of diploma sergeant of gelijkwaardig (of de bereidheid deze te halen, 
tijdspad is afhankelijk van het aanbod brandweerscholen). 

 Je hebt bij voorkeur minstens 4 jaar relevante ervaring in een operationeel leidinggevende 
brandweerfunctie. 

 Het bezit van het certificaat On Scene Commander is een troef. 

 Het bezit van het certificaat FOROP 1 (of gelijkwaardig) is een troef. 

 Je bent bereid om cursussen en trainingen vliegtuigbestrijding en –ongevallen te volgen 
(ook buiten België). 

 Ervaring met technisch voertuigonderhoud en voertuigonderhoudsplanningen is een 
troef. 

 Je bezit reeds technische kennis inzake brandweer, brandpreventie, arbeidsveiligheid, 
verkeersreglementering, noodplannen ... 

 Je beschikt over een rijbewijs C. 

 Je hebt een goede kennis van Nederlands en Engels. 

 Je kan vlot overweg met MS Office. 

 Je bent lid van een vrijwilligersbrandweerdienst. 

 Je bent fysiek in goede conditie om de taken als luchthavenbrandweer uit te oefenen.  

 Tijdens de inloopperiode dient men kennis te verwerven inzake het luchtvaartwetboek, 
het vliegveldhandboek, het rampenplan en de milieuvergunning van de luchthaven, het 
verkeersreglement airside, radiocommunicatie en de conventie van Chicago inzake de 
burgerluchtvaart. Hiertoe is het dus belangrijk dat men leergierig is. Het is uiteraard 
positief als je hieromtrent reeds kennis hebt verworven. 
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PRAKTISCH 

 

Je werkt in een semi-continudienst. Tijdens de weekdagen wordt er gewerkt in ploegen van 6u00 

tot 15u en van 14u45 tot 23u. Tijdens de weekends zijn de werktijden van 6u00 tot 13u15 en van 

13u tot 23u. 

 

 

AANBOD 

 

Je komt terecht in een uitdagende en sterk groeiende onderneming. Je krijgt de kans om de dienst 

Fire & Rescue mee vorm te geven en je technische ervaring en kennis verder op te bouwen. Dit 

alles aangevuld met een marktconforme verloning. 

 

 

Hoe solliciteren?  

Gelieve je CV en korte motivatiebrief bij voorkeur per e-mail te versturen naar 

jobs@antwerpairport.aero of per post naar LEM Antwerpen, t.a.v. Mieke Segers, Luchthavenlei 

z/n, 2100 Antwerpen. Solliciteren kan tot en met 12/08/2018. 

 

Voor verdere informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Mieke Segers, 

HR Manager : 

jobs@antwerpairport.aero 

03 285 66 61 

0498 670 644 


