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Fire & Rescue Manager 

Luchthaven Exploitatie Maatschappij (LEM) Oostende-Brugge is op zoek naar een Fire & Rescue 

Manager en dit voor een voltijdse betrekking.  

 

BEDRIJFSOMSCHRIJVING 

 

Luchthaven Exploitatiemaatschappij (LEM) Oostende-Brugge zorgt voor de uitrusting en 

uitbating van de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge. De luchthaven Oostende, die 24 uur 

op 24 en 7 dagen op 7 geopend is, heeft een aantal taken naar derden toe die inherent zijn aan de 

dienstverlening van een luchthaven met externe klanten zoals passagiers, 

luchtvaartmaatschappijen en concessiehouders. Op de luchthaven Oostende werken ongeveer 

115 personeelsleden die de dagelijkse exploitatie van de luchthaven handhaven. Het personeel is 

onderverdeeld in een aantal diensten: sales en customer relations, financieel beheer en 

concessies, technische diensten, security en airside operations. 

 

 

DOEL VAN DE FUNCTIE 

 

Als Fire & Rescue Manager heb je de leiding over het brandweerkorps ( 35 tal brandweermannen) 

op de luchthaven.  Je waakt erover dat de kerntaken worden uitgevoerd.  Je treedt op als een echte 

People manager: je motiveert en stimuleert de brandweerlieden en stuurt bij waar nodig.   Je volgt 

enerzijds alle specifiek brandweer-technische zaken op, en ziet anderzijds nauwgezet toe op een 

strikte naleving van de veiligheidsreglementering. 

 

TAKENPAKKET 

 
Een greep uit je takenpakket: 

 

- De nadruk ligt op het operationeel leidinggeven over het brandweerteam: 

 Je organiseert en superviseert de dagdagelijkse werkzaamheden om zo de 

operationele doelstellingen te behalen. 

 Theoretische en praktische oefeningen organiseren. 

 Vormingen organiseren: vb. jaarlijkse EHBO opleiding… 

 Opmaken planningen. 

 Beheer van de brandweerkledij 
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- Opstellen van lastenboeken 

- Opmaken van investeringsbudgetten 

- Pro actief meewerken aan  ISO 14001-certificaat 

- Opvolgen keuringen van blusmaterialen 

-  Als Fire & Rescue Manager neem je deel aan de vergaderingen van het managementteam 

en werk je mee aan dienst overschrijdende projecten. 

- …. 

 

PRAKTISCH 

 
Het brandweerteam is  24/24 en 7/7 aanwezig op de luchthaven. Als operationeel leidinggevende 

is er een flexibele inzetbaarheid noodzakelijk om je team te ondersteunen. 

 

 

JE PROFIEL 
 

 Ervaring als operationeel leidinggevende is een must en primeert boven diploma. Deze 

ervaring kan zowel in de brandweer als in een andere professionele omgeving zijn. 

 Het strekt tot de aanbeveling dat je het brevet (onder)officier, afgeleverd door een erkende 

provinciale brandweerschool bezit.  

 Je beschikt over een rijbewijs C. 

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

aanbeveling. 

 Je kan vlot overweg met MS Office. 

 Het spreekt in je voordeel als je lid bent bij  een vrijwilligersbrandweerdienst. 

 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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AANBOD 

Je komt terecht in een uitdagende omgeving.  Je krijgt de kans om het Fire & Rescue team vorm te 

geven en je technische competenties verder te ontwikkelen. Dit alles aangevuld met een 

marktconforme verloning met extra legale voordelen. 

 

HOE SOLLICITEREN? 

 

Solliciteren kan tot en met 15 augustus  2017. 

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

of per post naar LEM Oostende-Brugge, t.a.v. Seraphine Loose, Nieuwpoortsesteenweg 889, 8400 

Oostende.  

 

Voor verdere informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Seraphine 

Loose, HR Manager LEM Oostende- Brugge: 

jobs@ostendairport.aero 

059/551 204 
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