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RÜTGERS BELGIUM NV 

14 March 2017 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 

 
Functiebenaming Controleur IDPB 
Afdeling IDPB 
Loonklasse  
 
 
Plaats in de organisatie: 
 

- Overste 
 

- Collega’s 
 

- Ondergeschikten 
 

 
 
Thomas Tulkens / Danny De Block 
 
W. De Pestel, M. Temmeran, R. Van Wonterghem, W. De Vos, B. De Witte. 
 
Geeft leiding aan: na daguren de taak van interventieleider 

Doel van de functie 
 
 
 

Algemeen toezicht op welzijn / veiligheid 

Takenpakket en 
resultaatsgebieden 
 
 
 

1. Inleiding 
De taak omvat de praktische uitwerking van arbeidsveiligheid & welzijn 
op de werkvloer : 

� toezicht op het dragen van PBM’s ; 
� opsporen van risico’s 
� toezicht op de hygiënische voorzieningen ; 
� uitvoeren van metingen (explosie, geluid, VOC, temperatuur, …) op de 

werkvloer ; 
� onderhouden, advies geven, verzorgen van PBM’s op de werkvloer (zoals 

adembescherming, valbeveiliging, speciale beschermingskledij, …) ; 
� periodieke controle van ladders, eerste hulp middelen, 

brandbestrijdingsmiddelen, detectiesystemen, …  
� toezicht op de wegcirculatie ; 
� toezicht op het navolgen van WI’s, vooral buiten de diensturen, op 

veiligheids- en milieuvlak, ook voor derden ; 
� het schrijven en controleren van vergunningen en desgevallend het verlenen 

van bijstand bij de uitvoering ; 
� controle op verladingen (schepen, vrachtwagens) en eventueel bijstand 

verlenen (vooral bij benzol – benzeen scheepsverladingen) ; 
� het vervullen van de taak van brandwacht, buitenwacht ; 
� het vervullen van de taak van nijverheidshelper 

2. De bijzondere taak na de diensturen als interventieleider omvattende de 
organisatie van het bluswerk en het uitvoeren van het noodplan. 
Tijdens de diensturen het vervullen van de taak van bedrijfsbrandweerman. 

3. Toezicht en bedrijven van de afvalwaterbehandeling, waterbehandeling 
saneringswater. 

4. Toezicht op het betreden van het bedrijf door onbevoegden door 
regelmatig controles uit te voeren op de toegangswegen van het bedrijf, de 
omheining en alles wat tot het bedrijf behoort. 

5. Het uitvoeren van geluidsmetingen buiten het bedrijf. 

6. Na de diensturen assisteren daar waar nodig is (bv. magazijn, portier, …). 

7. Het vervullen van andere taken die opgegeven worden door het diensthoofd 
I.D.P.B. of adjunct v.h. Diensthoofd I.D.P.B. 
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Bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden 
 
 

Algemeen toezicht op welzijn./ veiligheid 
Het vervullen van interventieleider na de dagdiensturen 

Functie-eisen 
 
 
 

Minimaal Opleidingsniveau: A2 TSO 
Ervaring / attesten inzake brandweer / incidentbestrijding is een pluspunt of 
men is bereid dit te volgen 
Ervaring in leidinggeven is een pluspunt 
(In het bezit van preventieadviseur II is een troef) 
 

Kennis en vaardigheden 
 
 
 

Talenkennis:Nederlands- zich kunnen uitdrukken in het Engels/Frans-
optioneel Duits is een pluspunt- 
Algemene computerkennis (Windows, MS-Word, MS-Excell). 
Rijbewijs B (rijbewijs C is een pluspunt) 
Kennis van stroomgroepen, pompen 
Kennis van de veiligheidsvoorschriften 
Kennis van bepaalde kwaliteitsnormen, ISO, OHSAS…. 
Problemen kunnen analyseren + oplossen 
Conflicthantering 
Zelfstandig plannen en organiseren 
Leiding geven 
.... 

Persoonskenmerken, 
attitudes en gewenste 
motivatie 
 

� Stressbestendig 
� Assertief 
� Overtuigingskracht 
� Stipt / Gedisciplineerd 
� Ordelijk 
� Kan goed luisteren 
� Betrouwbaar/integer 
� Matuur 
� Teamplayer/samenwerken/collegiaal 
� Zelfstandig 
� Gedrevenheid en flexibel 
� Kritisch denken 
� Loyaal 
� Mensenkennis 
� Proactief 
� Zelfvertrouwen 
� ..................................................... 

Omgevingsfactoren en 
verzwarende factoren 

Werken onder stress (interventieleider in noodsituaties / brandbestrijding). 
Blootstelling aan vuur / chemicaliën tijdens incidentbestrijding. 
Werken op hoogte / redding op hoogte. 
Werken met ademluchtbescherming. 
Goede / gezonde conditie 
 

Arbeidsvoorwaarden 6 ploegensysteem volcontinu 
 

Groeimogelijkheden Afhankelijk van het diploma en de prestaties in de huidige job. 
 

 
Opgesteld door Thomas Tulkens Op 14 maart 2017 
Laatst gewijzigd op 20 februari 2017 
Gewijzigd door  
Wijziging info  
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