
 
 

 
Brandweerzone Centrum bestaat uit 14 posten die samen 18 gemeenten beschermen. Net 
geen 1000 beroeps- en vrijwillige brandweermannen en ambulanciers gaan door het 
vuur om de veiligheid van 550.000 burgers te garanderen. Zij krijgen administratieve en 
technische ondersteuning van ruim 80 personeelsleden vanuit de hoofdkazerne in Gent. 
 
Wil je graag een vakantiejob in deze boeiende en maatschappelijk relevante organisatie? Wij 
zoeken een: 
 

 
Jobstudent voor het Service Center en kledijmagazijn van de 

directie Logistiek 

 
 
Je werkomgeving: 
 

Het Service Center omvat de magazijnen (interventiematerieel, verbruiksgoederen, kledij,…), 
de werkplaatsen (werkplaats voertuigen, ademlucht labo, werkplaats niet rollend 
materieel,…) en de koerierdienst (dagelijkse transporten tussen de 14 posten). 
 
Je taken: 
 
Jouw taken bestaan uit: 
 
 
Kledijmagazijn 
 

- Ondersteuning in kledijmagazijn bij het verwerken van kledijaanvragen. 
- Tussentijdse stocktellingen uitvoeren 
- Ordenen/optimaliseren van magazijnindelingen 

 
Servicecenter 
 

- Ondersteunen van de koerierdienst tijdens verlofperiode. 
- Aanvullen database in Ultimo (magazijnbeheerssysteem) 
- Ordenen/optimaliseren van magazijnindelingen 
- klasseren van allerhande documenten 



 
 
 
Voorwaarden: 
 
Algemene voorwaarden: 

- Je bent student 
- Je hebt de leeftijd van 18 jaar bereikt  
- Je bent nog niet eerder tewerkgesteld in de zone 

Omdat we zoveel mogelijk studenten de kans willen geven om kennis te maken met 
onze zone, kan je maar één maal als jobstudent worden tewerkgesteld. Pas wanneer 
er geen nieuwe kandidaten zijn voor deze job kan je opnieuw worden aangesteld. 

 
Bijkomende voorwaarden – specifiek voor deze vakantiejob: 

- Je beschikt over een rijbewijs B  
 

Gelieve een kopie (voor- en achterkant) van jouw rijbewijs toe te voegen aan jouw sollicitatie. 
 
Periode: 
 
Voor deze vakantiejob kan je een keuze maken tussen de maanden juli (hele maand), 
augustus (hele maand) en september (drie weken). 
 
Werkrooster: 
 
Je werkt in dagdienst, geen weekendwerk. 
 
Verloning: 
 
Salarisschaal E1 (1.922,35 bruto/maand) 
 
Als je met de fiets komt, heb je recht op een fietsvergoeding. Wanneer je gebruik maakt van 
het openbaar vervoer, betalen we je kosten terug mits het indienen van je vervoersbewijzen. 
 
 
Plaats van tewerkstelling: 
 
Hoofdkazerne van de Brandweerzone Centrum, Roggestraat 70 te 9000 Gent 
 
Hoe solliciteren? 
 
Vul alle gegevens in op het webformulier dat je kan raadplegen op onze website 
 
Heb je nog vragen, dan kan je contact opnemen met een van onze logistieke coördinatoren 
op het nummer 09 268 88 61. 
 
Voorbehoud coronamaatregelen  
 
De vacatures zijn onder voorbehoud van een voldoende versoepeling van de federale 
maatregelen rond het coronavirus. 
 
 

https://bwzc.be/aanvraag-studentenjob

