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Teamleader Fire & Rescue 

Wie zijn we? 

LEM Oostende-Brugge NV zorgt voor de uitrusting en uitbating van de luchthaven in 

Oostende. Onze internationale luchthaven levert elke dag diensten op het vlak van 

infrastructuur, communicatie, veiligheid en beveiliging aan klanten zoals passagiers, 

luchtvaartmaatschappijen en concessiehouders.  

 

De functie 

Als lid van het brandweerteam stuur jij samen met je collega-teamleaders 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. Als Teamleader Fire & Rescue rapporteer je aan de Fire & Rescue Manager. 

 

Je belangrijkste taken zijn: 

• Aansturen en motiveren van medewerkers (brandweerlieden) teneinde hen te 

stimuleren tot optimale prestaties, betrokkenheid en verdere ontwikkeling.  

• Je voert mee het uitgestippelde beleid uit. 

• Overleggen met de andere Teamleaders en diensthoofd aangaande planning en 

werking van de luchthavenbrandweer. 

• Toezicht op de administratie en de registratie van werkuren, overuren, 

afwezigheden, verloven ... . 

• De werkzaamheden binnen de dienst luchthavenbrandweer van nabij opvolgen 

en registreren 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. 
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• Optreden en coördinatie in het kader van de noodplannen van de luchthaven 

(rampenplannen, evacuatieplan...).  

• Je geeft op regelmatige basis theoretische en praktische oefeningen met het 

oog op een efficiënte en effectieve uitvoering van de opdrachten. 

• Je zorgt voor een correcte registratie van de gevolgde opleidingen. 

• Instaan voor de beschikbaarheid van brandweerapparatuur, rollend materieel 

van de luchthaven en uitrusting teneinde de werkzaamheden te kunnen uitvoeren 

op een kwaliteitsvolle manier. 

• 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. 

• Je onderhoudt je fysieke conditie en neemt deel aan oefeningen en opleidingen 

waardoor je alle taken kan uitvoeren in veiligheid voor jezelf, collega’s en 

personen in nood. 

• Het deelnemen aan vergaderingen, oefeningen, opleidingen, simulaties en 

bijscholing.  

 

 

 

Jouw profiel 
 

• Je bezit een diploma MO1 brandweer of een gelijkwaardig diploma. 

• Je hebt minstens 4 jaar relevante ervaring in een operationeel leidinggevende 

functie. 

• Je beschikt over een rijbewijs B & C. 

• Je hebt een goede kennis van Nederlands en Engels, kennis van het Frans strekt 

tot aanbeveling. 

• Je kan vlot overweg met MS Office. 

• Je bent bij voorkeur lid van een vrijwilligersbrandweerdienst. 

• Tijdens de inloopperiode dient men kennis te verwerven inzake de diverse 

inzettechnieken en het gebruik van de specifieke voertuigen van de 

brandweerdienst... . Alsook kennis van het luchtvaartwetboek, het 

vliegveldhandboek, het rampenplan en de milieuvergunning van de luchthaven, 
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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 

 

Aanbod 

Je komt terecht in, ongetwijfeld(!), één van de meest leuke, boeiende en uitdagende 

sectoren, namelijk de luchthavensector! Je werkt samen met gepassioneerde 

collega’s in een familiale sfeer. Daarnaast krijg je de kans om de 

luchthavenbrandweer mee vorm te geven en je technische competenties verder te 

ontwikkelen. Dit alles aangevuld met een marktconforme verloning met extra legale 

voordelen. 

 

 

Hoe solliciteren? 

Gelieve je CV en motivatiebrief per mail te versturen naar jobs@ostendairport.aero. 

Solliciteren kan tot en met 10 januari 2021. 
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