
                       Zeelaan 37, 8670 Koksijde 

werft aan: 

3 beroeps brandweermannen via mobiliteit van operationeel personeel van de Civiele 

Bescherming naar de hulpverleningszones (m/v) 

Zonder mobiliteitsreserve 

Deze procedure is enkel van toepassing voor operationeel personeel van de Civiele Bescherming.  De functie van 

een brandweerman is het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de 

basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele werking van de zone te verzekeren. Hij/zij past het 

veiligheidsbeleid concreet toe om de hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te 

voeren. De beroepsbrandweerman werkt gemiddeld 38u per week en is bereid om ingezet te worden in 

verschillende posten binnen de zone. 
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Een brandweerman werkt samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen (multifunctionele 

autopomp, …). Hij heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot 

operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot de operationele taakgebieden. Daarnaast voert 

hij opdrachten uit van de bevelvoerder en meldt bevindingen altijd aan hem. Vervolgens hanteert hij 

het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen 

van andere voertuigen. Naast de brandweertaken kan de beroeps brandweerman ook deel uitmaken 

van de keten van dringende geneeskundige hulpverlening. 
 

SELECTIEPROCEDURE 

Het overgangsexamen is een vergelijkend examen en bestaat uit: 

• een schriftelijke eliminerende preselectieproef indien er mee dan 15 geldige kandidaten zijn. 

Enkel de 10 beste gerangschikte kandidaten gaan verder in de selectieprocedure. Wanneer 

de 10de, 11de, … kandidaat een gelijke score hebben mogen ook zij doorgaan met de 

selectieprocedure. Deze preselectieproef zal plaatsvinden tussen 12 en 16 november 2018 

• een interview waar er gepeild wordt naar de motivatie, de inzetbaarheid en de 

overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving van de zone. Het examen zal 

plaatsvinden op dinsdag 20 november. 

De geslaagde kandidaten ondergaan een eliminerend medisch onderzoek. In totaal worden er 3 

kandidaten toegelaten tot de detachering met een minimumduur van 12 maanden en een 

maximumduur van 15 maanden. 
 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

Om een geldig sollicitatiedossier te hebben moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden op 

de uiterste datum van kandidaatstelling:  

▪ Belg zijn of burger van een ander land 

dat deel uitmaakt van de Europese 

Economische Ruimte of van 

Zwitserland; 

▪ tenminste 18 jaar oud zijn; 

▪ een gedrag hebben dat in 

overeenstemming is met de eisen van 

de beoogde betrekking (aan de hand 

van een uittreksel uit het strafregister, 

model 1, max. 3 maanden oud); 

▪ de burgerlijke en politieke rechten 

genieten; 

▪ in orde zijn met de dienstplichtwetten; 

▪ houder zijn van een rijbewijs B. 
 

ONS AANBOD 

Na definitieve benoeming: 

▪ minimum bruto jaarloon € 16.135 (niet-

geïndexeerd)  

▪ Hospitalisatieverzekering 

▪ Maaltijdcheques 

▪ Fietsvergoeding 

▪ Tussenkomst openbaar vervoer 
 

INTERESSE? 

Meer informatie kan verkregen worden bij de dienst Personeel & HR op 058/60 39 19. 

De kandidaturen worden ten laatste op zondag 4 november 2018 gericht aan de voorzitter van het 

zonecollege Brandweer Westhoek, Zeelaan 37, 8670 Koksijde via e-mail naar 

sollicitaties@brandweerwesthoek.be of per post en omvatten een sollicitatiebrief, C.V. en een geldig 

uittreksel uit het strafregister. 

Opgelet, kandidaturen die niet volledig zijn tegen 4 november 2018 worden niet weerhouden. 
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