
Vacature Deskundige GIS (VAK n° BZA014) 

Omschrijving bedrijf en project 

Als GIS - medewerker Brandweer Antwerpen wordt u ingeschakeld in uiteenlopende interventie en 
preventie gerelateerde projecten en staat in voor de aanmaak en de vormgeving van 
kaartmateriaal of afgeleide producten met behulp van een geografisch informatie systeem (GIS). 

Hierbij ondersteunt u in belangrijke mate op een pro-actieve wijze de dringende hulpverlening 

Wat doe je? 

- Directe gegevensuitwisseling met de interventieploegen en logistieke ploegen.  

- Ondersteuning van de seinkamer van de brandweer.  

- Voorbereiding van digitale en cartografische toepassingen (verzamelen en aanvragen 

kaartmateriaal, verwerking bestaande gegevens,…). 

- Digitale verwerking en analyse (inventarisatie, aanpassing en bewerking) van gegevens en 

data.  

- Opmaken van kaarten en bewerking van kaartmateriaal dmv GIS-toepassingen. 

- Beheer van hard- en software en van de plot en printsystemen. 

- Het beheer van de gerelateerde informatica pakketten en het opvolgen van de evolutie hiervan. 

Ervaring met GIS software (ArcGIS 9.3/10) is aangewezen  

- Een gedegen basiskennis van courante informaticatoepassingen (MS office).  

- Ervaring met databanken is een voordeel maar niet noodzakelijk.  

Wat verwachten we van je? 

- U hebt voeling met cartografisch materiaal en het gebruik ervan.  

- U bent analytisch ingesteld, u werkt resultaatgericht, efficiënt en georganiseerd.  

- U bent communicatief en kunt zowel zelfstandig als in groep werken.  

- U bent integer en kan met de nodige discretie omgaan met gevoelige informatie. 

- U bezit over een goed aanpassingvermogen en u bent bereid zich verder te scholen. 

- Je kan correct rapporteren en verslag uitbrengen. 

- U bent bereid naast de dagdagelijkse opvolging van het GIS-datapakket, projectmatig te 

werken aan interventie of preventie gerelateerde onderwerpen. 

Wat mag je van ons verwachten? 

Je wordt in dienst genomen met een voltijds contract van onbepaalde duur. Statutaire interne 
kandidaten behouden hun statuut.  

 

Plaats van tewerkstelling: Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen 

Uurregeling: Flexibele werktijden 

Loon: € 2318,77 of hoger volgens jouw relevante ervaring 

Officiële functietitel: Deskundige GIS B1 

Extra voordelen: Maaltijdcheques twv 7 € 
Fietsvergoeding 



Tussenkomst openbaar vervoer 
Hospitalisatieverzekering 
Voor contractuele medewerkers aanvullend 2de pensioenpijler 
Andere voordelen zijn  
- een goede balans tussen je werk, ontspanning en gezin en een 
aantrekkelijk aantal vakantiedagen.   
- een actieve loopbaanbegeleiding.   
- gratis lidmaatschap van de personeelsverenigingen  Sodipa en 
Brandweer Vereniging Vlaanderen (BVV) die je heel wat kortingen 
biedt op tickets en in winkels en die ook zelf regelmatig activiteiten 
organiseert.   
- een moderne werkomgeving 

Hoe solliciteren? 

Solliciteer online via HVZ_selectie.GIS@stad.antwerpen.be  tot uiterlijk  14/09/2015 (verlengde 
inschrijfdatum) 

Meer weten? 

 
Heb je de vacature grondig gelezen maar toch nog een vraag, contacteer  
Hvz_selectieHR@stad.antwerpen.be  

Selectieprocedure 

Externe en interne verruimde selectieprocedure (volgens de aanwervings- en 
bevorderingsvoorwaarden) 
 
Duurtijd werfreserve: 

Hoe kan je je voorbereiden? 

Wat je kan vinden we belangrijker dan wat je op de schoolbanken geleerd hebt.  Begin goed uitgerust 
en met goede moed aan een selectie.  Denk aan ervaringen die je eerder opdeed thuis, op school of 
in een job. 
 
Meer info over de competenties die we meten, de selectiemethodieken die we gebruiken en tips 
voor een goede sollicitatie vind je op volgende webpagina: 
http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/37/027.Y29udGV4dD04MDM1NDE5.html 
 
We wensen je van harte veel succes! 

Timing 

Agenderen zitting zonecollege   04/08/2015 
Publicatie vacature    27/08/2015 
Afsluitdatum vacature     14/09/2015 
Cv-screening  (module 1)   week van 16/09 
Kandidaten uitnodigen module 2   week van 21/09 
Module 2 (schriftelijke proef + interview)  15/10/2015 (reservedatum 16/10/2015) 
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