INSPECTEUR-DESKUNDIGE NUCLEAIR NOODPLAN

ORGANISATIEDETAILS
Online op:

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als missie de bevolking, de werknemers
en het leefmilieu te beschermen tegen het gevaar van ioniserende straling.

wo 19 mei 2021
Locatie:

Brussel

De dienst Toezicht op het grondgebied & Natuurlijke straling en zoekt een nieuwe collega: een
Inspecteur-deskundige nucleair noodplan.

FANC - Federal Agency for Nuclear
Control

FUNCTIE

Rue Ravensteinstraat 36
1000 Brussels
België

In het kader van de wet van 15/04/1994 heeft het FANC, onder andere, als opdracht technische hulp te
bieden bij de uitwerking van de noodplannen waartoe de minister van Binnenlandse Zaken beslist;
bovendien moet het FANC een interventiecel oprichten voor noodgevallen.
De inspecteur-deskundige nucleair noodplan dient de transversale verantwoordelijkheden op het
gebied van de coördinatie van de activiteiten van het FANC te garanderen en uit te voeren in het kader
van het koninklijk besluit “Nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied” van
01/03/2018 (NNP) en de rol van algemene wachtrol van het FANC.
De inspecteur-deskundige nucleair noodplan moet ook samenwerken met de andere partners die
betrokken zijn bij de uitvoering van deze plannen en de voorschriften ervan.
Je rapporteert aan het diensthoofd Toezicht op het grondgebied & Natuurlijke straling.
Jouw verantwoordelijkheden:

Nucleair en radiologisch noodplan
De specifieke acties van het FANC plannen en coördineren en deze integreren in de algemene
strategie van het noodplan, in rechtstreekse samenwerking met het Crisiscentrum van de regering
(CGCCR) en de andere partners van het nucleair en radiologisch noodplan;
De nodige procedures, strategieën en instructies opstellen en voorstellen, binnen de beperkingen
van de verantwoordelijkheden van het FANC, zowel voor het personeel van het FANC als andere
externe betrokkenen die opgenomen zijn in het noodplan door het CGCCR;
De oefeningen van het noodplan tijdig voorbereiden, organiseren en coördineren met het CGCCR
en de andere partners die er rechtstreeks bij betrokken zijn;
De ervaringsfeedback (REX) organiseren, de geïdentificeerde elementen voor verbetering
samenvatten en wijzigingen voorzien die, op basis daarvan, aangebracht moeten worden aan
procedures en instructies ter zake;
Doorlopend opleidingen ontwerpen en plannen voor het personeel van het FANC en partners die
betrokken zijn bij noodplannen;
Na een succesvol intern accreditatieproces, inspecties leiden of eraan deelnemen;
Begeleiden van ontwikkelingsprojecten in het kader van crisisbeheersing gekoppeld aan de PUN, in
samenwerking met externe partners.

Wachtrol FANC
De algemene wachtrol van het FANC organiseren en coördineren: operationele procedures
plannen, opstellen en up-to-date houden, de nodige middelen voorzien en deze middelen
operationeel houden, de nodige afspraken met de partners opstellen, de basisopleiding en
bijscholing van deelnemers aan de wachtrol garanderen;
Beheer van de interne werking van het AFCN in geval van een incident, alsook van de goede
werking van de AFCN-crisisruimte.

Regelgeving
Deelnemen aan het opstellen van de regelgeving, richtlijnen en leidraden van het FANC op het vlak van
het nucleair en radiologisch noodplan:
de evolutie van de nationale en internationale wetgeving opvolgen en analyseren;
het advies van externe instellingen inwinnen;

Url: http://www.fanc.fgov.be/

voorstellen voor wijzigingen en interpretatie van de regelgeving formuleren.

Internationale activiteiten
Samenwerkingsovereenkomsten met buitenlandse ambtgenoten voorstellen en uitwerken;
De positie van het FANC of van België binnen diverse commissies of binnen nationale en
internationale werkgroepen voorbereiden en verdedigen;
Een goede communicatie onderhouden;
Deelnemen aan internationale oefeningen voor noodplanning.

Informatie
Zorgen voor de transversale verspreiding van technische, wetenschappelijke en regelgevende informatie
met betrekking tot het nucleair en radiologisch noodplan:
meewerken aan het opstellen van rapporten;
deze rapporten intern en extern verspreiden;
meewerken aan de organisatie van studiedagen of seminaries met een bijzondere focus op externe
betrokkenen;
deelnemen aan informatiecampagnes in eigen beheer of ter ondersteuning van partners;
deelnemen aan internationale werkgroepen en rapporten voor de betrokkenen opstellen.

Samenwerking
De werking van het agentschap ondersteunen:
deelnemen aan transversale werkgroepen;
deelnemen aan interne en externe transversale of multidisciplinaire projecten.

PROFIEL
Je hebt een masterdiploma in de wetenschappen, een diploma burgerlijk ingenieur of industrieel
ingenieur, en een eerste ervaring in een omgeving die verband houdt met nucleaire veiligheid of
stralingsbescherming.
Een ervaring op het vlak van het nucleair en radiologisch noodplan of kennis van radiologische
meettechnieken zijn troeven.
Jouw competenties:
Informatie integreren: Je legt de juiste verbanden tussen informatie met verschillende inhouden,
afkomstig uit verschillende bronnen en toetst ze aan de wetgeving. Je documenteert eigen kennis
en deelt ze met anderen;
Beslissen: Je initieert acties op basis van genomen beslissingen zonder de te bereiken objectieven
uit het oog te verliezen. Je vertaalt een doelstelling in een concreet uitgewerkt actieplan;
Ondersteunen: Je anticipeert op mogelijke problemen bij de uitvoering van opdrachten van je
collega’s. Je neemt structurele maatregelen om het werk van collega's te vergemakkelijken;
Beïnvloeden: Je speelt tijdens voordrachten adequaat in op de reacties van het publiek en brengt
een boodschap op een heldere en gestructureerde manier;
Respect tonen: Je toont respect voor anderen, hun ideeën en meningen, je aanvaardt procedures
en instructies;
Zich aanpassen: Je speelt op een aangepaste manier in op de verscheidenheid van taken, situaties
en omstandigheden;
Betrouwbaarheid tonen: Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de
organisatie, je respecteert vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van
partijdigheid;
Zich ontwikkelen: Je kan je eigen groei actief plannen en beheren in functie van je mogelijkheden,
interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe
inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken;
Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de
verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties;
Je beheerst kantoorautomatiseringstools zoals Office 365;
Je bent in staat om goed schriftelijk en mondeling te communiceren in het Frans, Nederlands en
Engels. Kennis van het Duits is een pluspunt.

AANBOD
Je werkt binnen een enthousiast en dynamisch team van professionals.

Wij bieden je een contract van onbepaalde duur met een marktconform salarispakket.
Wij bieden een opleidingstraject zowel in België als in het buitenland.
Daarnaast profiteer je van diverse voordelen:
Maaltijdcheques;
Een groepsverzekering (aanvullend pensioen, kapitaal bij overlijden, bijkomende invaliditeitsrente)
en een hospitalisatieverzekering volledig ten laste van de werkgever;
Gratis openbaar vervoer woon- werkverkeer;
Een tussenkomst in kosten voor gsm- en telewerk;
Mogelijkheid tot telewerk;
Het FANC bevindt zich op 150 meter van het station Brussel-Centraal.
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