
 

Vacantverklaring 

Hulpverleningszone ZUID-WEST LIMBURG gaat over tot mobiliteit van operationeel personeel van 
de Civiele Bescherming naar de functie van brandweerman (V/M) . 
 
 
Deze mobiliteit is de overgang van leden van het operationeel personeel bekleed met de graad van 
operationeel medewerker of een operationeel brigadier bij de Civiele Bescherming naar een van de 3 
vacant verklaarde betrekkingen van beroepsbrandweerman (V/M). 
 
De minimale functies die de brandweerman (V/M) zal vervullen, volgens het ministerieel besluit van 8 
oktober 2016 omvat tenminste de functieprofielen: 

• Brandweerman 
• Chauffeur 
• Pompbediener 
• Bediener hoogtewerker 
• Ambulancier (= indien je terecht komt in een post met een ambulancedienst) 

 
Er zullen nog een andere functies toegevoegd worden zoals administratieve, technische of logistieke 
functies en een functie in kader van de specialisaties in de post waar hij of zij tewerkgesteld is. 
 
Je bent bereid te voldoen aan deze functiebeschrijvingen. 

We zoeken 3 brandweermannen (m/v) in dagdienst. Momenteel zijn er vacante plaatsen in Heusden-
Zolder en Sint-Truiden. 
 
Houd er rekening mee dat het werkregime en de locatie kunnen wijzigen. 
 
 

Aanwervingsvoorwaarden  

1. Je bent lid van het operationeel personeel bekleed met de graad van operationeel 

medewerker of van operationeel brigadier bij de Civiele Bescherming; 

2. Je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de EER of van Zwitserland; 

3. Een gedrag hebben in overeenstemming met de eisen van deze betrekking. Hiervoor 

bezorgt de kandidaat een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan drie maanden; 

4. Ten minste 18 jaar oud zijn; 

5. De burgerlijke en politieke rechten genieten; 

6. In orde zijn met de dienstplichtwetten; 

7. Houder zijn van een rijbewijs B; 

 

Benoemingsvoorwaarden 

1. Behalen van het brevet brandweerman 



2. Behalen van het rijbewijs C 

3. Behalen van het brevet ambulancier (indien je toegewezen bent aan een post met een 

ambulancedienst). 

Procedure 

De zoneraad voorziet volgende mobiliteitsproeven: 

Verloop: 

 De jury onderzoekt de ontvankelijkheid van de kandidaturen. 

 We organiseren een schriftelijke proef om de competenties te evalueren. Je moet minstens 

50% behalen op deze proef. Kandidaten die geen 50% behalen op de schriftelijke proef worden 

niet toegelaten tot de mondelinge en praktische proef. 

 Een mondelinge proef: ook hier moet je minstens 50% behalen. 

 Een praktische proef: ook hier moet je minstens 50% behalen. 

 Kandidaten moeten minstens 50% behalen op elk onderdeel en een totaal van 60% behalen 

om geslaagd te zijn in de selectieprocedure. 

Inhoud: In de proeven testen we de volgende competenties getest (MO van 8 oktober 2016): 

 Kerncompetenties: motivatie, loyaliteit, plichtsgevoel en integriteit. 

 Persoonsgebonden competenties: stressbestendigheid, leren en reflecteren, flexibiliteit. 

 Relationele competenties: inlevingsvermogen, communiceren, samenwerken. 

 Taakgerichte competenties: resultaatgerichtheid, daadkracht, accuraatheid. 

 Vaktechnische competenties en kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn. 
  

Interesse voor deze functie? 

Ben je kandidaat? Volg dan onderstaande procedure:  

 Stel je bij voorkeur per e-mail kandidaat: personeelsdienst@zuidwestlimburg.be  

 

 De uiterste inschrijvingsdatum voor de kandidaturen is 19 november 2018. De datum van 

verzending van de e-mail, de datumstempel van de brief of datum van afgifte op de 

personeelsdienst is hiervoor bepalend. 

 

 Jouw kandidatuurstelling bevat een: 

1. Curriculum vitae 

2. Motivatiebrief 

3. Bewijs van goed gedrag en zeden, niet ouder dan drie maanden 

4. Kopie rijbewijs B 

 De uiterste inschrijvingsdatum voor de kandidaturen is 19 november 2018. De datumstempel 

van de brief, datum van verzending van de e-mail of datum van afgifte op de personeelsdienst 

is hiervoor bepalend. 

  

mailto:personeelsdienst@zuidwestlimburg.be


Belangrijke datums* 

Deadline 
kandidaturen 

19 november 2018 

Schriftelijke proef 26 november 18:30 kazerne van Hasselt 

Mondelinge + 
praktische proef 

5 december (overdag) 

Zoneraad 17 december 2018 

 

*onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen 

Detacheringsovereenkomst 

Geselecteerde kandidaten, die een eliminerend medisch onderzoek ondergaan hebben, worden door 

de FOD binnenlandse zaken gedetacheerd naar de hulpverleningszone op de eerste dag van de eerste 

of tweede maand volgend op de kennisgeving van het resultaat. De detachering heeft een duur van 

twaalf maanden en kan één maal verlengd worden met een maximum van drie maanden, om het 

personeelslid toe te laten het nodige brandweerbrevet, rijbewijs c en brevet ambulancier (indien 

tewerkgesteld in een post met een ambulance) te behalen dat nodig is voor de benoeming bij de 

hulpverleningszone. 

 

BIJLAGEN: MINIMALE FUNCTIES 

1. Brandweerman 
2. Chauffeur 
3. Pompbediener 
4. Bediener hoogtewerker 
5. Ambulancier 

 

 
Nog een tip: zorg er voor dat je kandidatuur volledig is. Zo niet, dan kunnen we jou helaas niet 
weerhouden. 
 
Bedankt voor je interesse en veel succes! 
 



 

 

 
Functiebeschrijving 

 

Brandweerman 
 

Doel  
1. 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. 

2. Het concreet toepassen van het veiligheidsbeleid teneinde de 
hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke 
manier uit te voeren. 

 

Beschrijving 
 
 

 
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. 
 

Kerntaken en takengebied  
Kernresultaatsgebieden 
 
1. Operationeel medewerker basisfunctie (interventie) 

 
Deelnemen aan interventies teneinde de operationele 
doelstellingen van de zone te verwezenlijken. 
 

Mogelijke taken (niet limitatief): 
- Het bestrijden van branden en ontploffingen in de ruimste 

zin van het woord. 
- Het redden van mensen uit gevaarlijke situaties, het 

beschermen van hun goederen en het logistiek 
ondersteunen van gespecialiseerde reddingsacties. 

- Het inperken van het vrijkomen van milieubedreigende 
stoffen en het opruimen ervan alsmede het logistiek 
ondersteunen van gespecialiseerde ploegen bij het 
optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen. 

- Het verrichten van diverse technische (hulpverlenings-) 
werkzaamheden door het bedienen van gespecialiseerd 
hulpverleningsmaterieel in de meest verscheiden 
omstandigheden. 

 
2. Operationeel medewerker (preparatie) 

 
Het onderhouden van zijn fysieke conditie en deelnemen aan 
oefeningen en opleidingen waardoor men zijn taken kan uitvoeren 
in alle veiligheid voor zichzelf, zijn collega’s en de personen die 
hulp nodig hebben. 

 
Mogelijke taken (niet limitatief): 



- Het deelnemen aan fysieke oefeningen, georganiseerd 
door de zone. 

- Het deelnemen aan oefeningen, opleidingen, simulaties, 
plaatsbezoeken en bijscholing, onder meer gericht op 
kennis van het grondgebied van de zone. 

 

Plaats in de organisatie  
De functie krijgt leiding van: 
De brandweerman staat onder de hiërarchische leiding van het 
midden- of hoger kader  maar hij kan in interventiesituaties ook 
onder leiding van een korporaal werken. 
 
De functie geeft geen leiding: 
/ 
 
 

Netwerkelementen  
De functie krijgt info van 
 

Leidinggevende 
onderofficier 

Mondelinge 
adviezen 

Persoonlijk contact 

 Beslissingen Persoonlijk contact, 
informeel, mail,…. 

Hogere officier Beslissingen Brief, mail,…. 

Collega’s Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen,… 

informeel 

 
De functie geeft info aan 
 

Leidinggevende 
onderofficier 

Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen,… 

Persoonlijk contact 

Collega’s Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen,… 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail,…. 

Burgers Mondelinge vragen, 
adviezen,… 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail,…. 

Autonomie 
 

 
De functie kan autonoom beslissen over: 

- De keuze van een alternatieve oplossing indien door een 
onvoorspelbare situatiewijziging of een snelle evolutie van 
de situatie de opgedragen of in procedure voorziene 
oplossingsmethode onhaalbaar is wegens te groot gevaar 
voor de eigen veiligheid. 

- Het afbreken van een operationele opdracht voor zover er 
ernstig gevaar blijkt voor de eigen veiligheid en er geen 
andere oplossing mogelijk is om toch de opdracht uit te 
voeren. 

- De keuze van een betere oplossing indien een 
onvoorspelbare situatiewijziging of een snelle evolutie van 
de situatie de opgedragen of in de procedure voorziene 
oplossingsmethode minder geschikt maakt of er zich een 
betere aandient en indien de hiërarchische overste niet 
tijdig bereikbaar is of kan zijn. 

- De concrete timing en wijze van uitvoeren van een 
opdracht, binnen de grenzen geschapen door de overste 
en de operationele procedures. 

 
De functie moet autorisatie vragen voor: 



- De keuze van de inzetprocedure en eventuele afwijkingen 
op deze procedure bij de uitvoering van operationele taken. 

- Elk initiatief dat hem niet is opgedragen door zijn overste, 
door het arbeidsreglement of huishoudelijk reglement van 
de dienst. 

- Elke bezigheid die de operationaliteit van de dienst 
beïnvloedt zonder dat er specifieke regels zijn afgesproken 
omtrent de garantie van de operationaliteit tijdens deze 
bezigheid. 

 

Arbeidsomstandigheden 
Arbeidsvoorwaarden 
 

Plaats in het 
organogram 

De brandweerman bevindt zich op het 
aanwervingsniveau. Hij is een uitvoerder in de 
organisatie van de brandweerploeg. 

Specifieke 
kenmerken 

 Presteren van onregelmatige werktijden 

 Werk op zater-, zon- en feestdagen en ’s 
nachts.  

 Oproepingen zijn mogelijk. 

 Zware en fysieke belasting is mogelijk 

 Psychische belasting is mogelijk 
 

Niveau Zesde jaar middelbaar beroepsonderwijs. 
 

Aanwerving Cfr. Administratief en geldelijk statuut 
 

Inwerktijd  Cfr. Administratief en geldelijk statuut 
 

Diploma 
 

Behalen van brevet BO1 tijdens de stage 

 

  



 

 
Functiebeschrijving 

 

Chauffeur 

 
 
 
 
 

Deze functie is in principe gekoppeld aan een functie van het basis- 
of middenkader. 

 
De zone voorziet deze functie in functie van haar risicoanalyse. 

 

Doel 
De collega’s volgens de meest gerichte weg, met bekwame spoed, 
veilig tot op de interventieplaats brengen. 

 

Beschrijving 
 
 

De chauffeur is op de hoogte van eventuele verkeershinder, 
beschikt over de nodige wagenkennis en kent de bereikbaarheid 
van voorname instellingen. De chauffeur houdt zich aan de 
wegcode en maakt hierbij op een verantwoorde manier gebruik van 
de prioritaire rechten die aan brandweervoertuigen worden 
toegewezen. 
 
De chauffeur kan ingezet worden om verschillende types van 
voertuigen ter plaatse te brengen alsook, voor de logistieke 
ondersteuning, bij interventies en andere opdrachten. 
 
Verder oefent hij op zeer regelmatige basis met de voertuigen, om 
voldoende voeling te behouden met het wagenpark en om meer 
gebruikservaring te verwerven. 
 
De chauffeur is ook verantwoordelijk voor het aanslaan van lasten 
en op deskundige wijze vastzetten van ladingen. 
 
De chauffeur voert zijn taak stressbestendig uit en brengt vooral 
rust in de hectische aanvangsfase van een hulpoproep. De 
chauffeurs is daarom sterk geïnteresseerd in het prioritair besturen 
en het vakkundig bedienen van diverse voertuigen. Hiervoor zijn 
een goed oriëntatie vermogen en een technische interesse in 
brandweervoertuigen aangewezen, dit zowel inzake autotechniek 
als inzake hun opbouw. 
 
Daarnaast heeft de chauffeur ook een geografische kennis nodig 
van de zone. 

Kerntaken en takengebied Chauffeur  
Het besturen van brandweervoertuigen teneinde de effectieve en 
vlotte inzet van de brandweer te garanderen. 
Mogelijke taken (niet limitatief): 

- Het op een veilige maar snelle manier ter plaatse brengen 
en op een adequate manier opstellen van 
brandweervoertuigen. 

- Het volgen van opleiding, oefeningen en bijscholing met 
betrekking tot rijvaardigheid en het bedienen van de 
voertuigen. 

- Het op een adequate wijze kunnen aanslaan van lasten en 
het kunnen vastzetten van een lading. 

- Op de hoogte zijn van de vigerende wegcode. 

 De functiebeschrijving voor de onderdelen: 



  Plaats in de organisatie 

 Netwerkelementen 

 Autonomie 

 Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
is terug te vinden bij de aangekoppelde functie of volgens de 
bepalingen in het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van 
het statuut van het operationeel personeel van de 
hulpverleningszones. 
 

Arbeidsomstandigheden 
Arbeidsvoorwaarden 
 

Diploma, 
brevet, 
getuigschrift, … 
 

Behalen en behouden van geldig rijbewijs 
afhankelijk van type voertuig. 

 

  



 

Functiebeschrijving 
 

Pompbediener 

 
 
 
 

Deze functie is in principe gekoppeld aan een functie van het basis- 
of middenkader en steeds aan de functie “chauffeur”. 

De zone voorziet deze functie in functie van haar risicoanalyse. 

Doel Het bedienen van de eerstelijns brandweervoertuigen teneinde de 
effectieve inzet van deze brandweervoertuigen te garanderen. 

Beschrijving 
 
 

De pompbediener werkt samen met de volledige bemanning en 
heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met 
betrekking tot de operationele uitvoering en ondersteuning in relatie 
tot brandbestrijding en hulpverlening, waaronder technische 
hulpverlening, bestrijding ongevallen met gevaarlijke stoffen. 
De pompbediener voert opdrachten uit gegeven door de 
wagenoverste of zijn meerdere en geeft terugkoppeling over zijn 
bevindingen.  
Indien omstandigheden dit vragen, wordt (onder 
verantwoordelijkheid van de leidinggevende) op eigen initiatief 
gehandeld. 
De pompbediener hanteert en bedient het hem toegewezen 
voertuig in functie van de opdracht. 

Kerntaken en takengebied Pompbediener 

De pompbediener is verantwoordelijk voor de goede werking van 
het materieel van de hem toegewezen pomp. Onder materieel 
wordt verstaan de gereedschappen en overige die op het voertuig 
aanwezig dienen te zijn. 
Hij heeft oog voor de omgeving van het voertuig/incident. 
Mogelijke taken (niet limitatief): 

- Voert de nodige inspecties uit van het voertuig voor, tijdens 
en na de opdracht. 

- Zorgt voor de goede werking van de pomp. 

- Helpt met de waterwinning. 

- Verhelpt eenvoudige storingen. 

- Voorziet in een ongestoorde waterlevering. 

- Maakt gebruik van bluswatervoorzieningen. 

- Bedient het voertuig / de apparatuur. 

- Houdt de pomp operationeel. 

- Voorziet in een ongestoorde schuimvoorziening (indien van 
toepassing). 

- Kent de radioprocedure. 

- Volgt opleiding, oefeningen en bijscholing met betrekking 
tot het bedienen van de voertuigen en het materieel. 

 
 

De functiebeschrijving voor de onderdelen: 

 Plaats in de organisatie 

 Netwerkelementen 

 Autonomie 

 Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
is terug te vinden bij de aangekoppelde functie of volgens de 
bepalingen in het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van 
het statuut van het operationeel personeel van de 
hulpverleningszones. 

  



 

Functiebeschrijving 
 

Bediener hoogtewerker 
(ladder – elevator) 

 
 
 
 
 

Deze functie is in principe gekoppeld aan een functie van het basis- 
of middenkader en steeds aan de functie “chauffeur”. 

 
De zone voorziet deze functie in functie van haar risicoanalyse. 

 

Doel Het bedienen van de verschillende types hoogtewerkers teneinde 
de effectieve inzet van deze voertuigen te garanderen. 

 

Beschrijving 
 
 

De bediener hoogtewerker werkt samen met de volledige 
bemanning en heeft taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele uitvoering 
en ondersteuning in relatie tot brandbestrijding en hulpverlening. 
 
Hij voert opdrachten uit van de leidinggevende en meldt 
bevindingen altijd aan hem. Indien omstandigheden dit vragen, 
wordt – onder verantwoordelijkheid van de leidinggevende – op 
eigen initiatief gehandeld. 
 
In de meeste van de gevallen is de bediener hoogtewerker ook de 
chauffeur.  

Kerntaken en takengebied Bediener hoogtewerker 

 
De bediener van de hoogtewerker is verantwoordelijk voor en de 
goede werking van het materieel van de hem toegewezen 
hoogtewerker. Onder materieel wordt verstaan de gereedschappen 
en overige die op het voertuig dienen aanwezig te zijn.  
De bediener hoogtewerker stelt het voertuig op en creëert een 
veilige werkomgeving. 

Mogelijke taken (niet limitatief): 

- Voert de nodige inspecties uit van het voertuig voor, tijdens 
en na de opdracht. 

- Zorgt voor de goede werking van de hoogtewerker.  

- Verhelpt eenvoudige storingen.  

- Bedient het voertuig / de apparatuur. 

- Maakt de juiste keuze van opstelling. 

- Kent de radioprocedure. 

- Volgt opleiding, oefeningen en bijscholing met betrekking 
tot het bedienen van deze voertuigen en het materieel. 
 

 
 

De functiebeschrijving voor de onderdelen: 

 Plaats in de organisatie 

 Netwerkelementen 

 Autonomie 

 Arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden 
is terug te vinden bij de aangekoppelde functie of volgens de 
bepalingen in het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van 
het statuut van het operationeel personeel van de 
hulpverleningszones. 

 



 

 

Functiebeschrijving 
 

Hulpverlener - ambulancier 
(operationeel kader) 

 
 
 
 
 

 
Deze functie is in principe gekoppeld aan de functie van basis-, 

middenkader of luitenant. 
 

De zone voorziet deze functie in functie van haar risicoanalyse. 
 

Er bestaat echter de mogelijkheid dat in bepaalde zones een ambulancier 
in dienst wordt genomen zonder operationele taken van de brandweer uit 

te voeren en zonder een brandweergraad te dragen. (KB 23/08/2014) 
 

Beschrijving 
 
 

 
De hulpverlener-ambulancier maakt deel uit van een belangrijke schakel in 
de keten van dringende geneeskundige hulpverlening. Hij werkt in een 
beperkt team. Hij kan doortastend en zelfstandig handelingen stellen. Hij 
beschikt over een goed inlevingsvermogen en heeft een bijzondere 
aandacht voor medische hygiëne en preventie. 
 
Ter voorbereiding staat de hulpverlener-ambulancier in voor het 
onderhoud van de ziekenwagen. Hij zorgt dagelijks dat de inventaris in 
orde is en dat waar nodig aanvullingen worden gedaan. Hij staat ook in 
nauw contact met de materiaalverantwoordelijke om zo steeds voldoende 
materiaal in voorraad te hebben. 
 
De hulpverlener-ambulancier rukt uit voor medische urgenties en voor 
bijstand aan de brandweer bij zware interventies. Hij vervult zo een 
cruciale rol in de operationele werking van de brandweer en de dringende 
geneeskundige hulpverlening in de zone. 
   
De hulpverlener-ambulancier vervoert niet alleen een slachtoffer, hij 
behandelt het slachtoffer volgens zijn kennis en kunde en hij brengt ook 
zeer belangrijke informatie van de plaats van het noodgebeuren naar het 
ziekenhuis over. Aangezien hij vaak in contact komt met burgers in nood 
maar ook met artsen en verpleegkundigen van andere instellingen, bepaalt 
hij mee het gezicht van de zone en blijft hij in alle omstandigheden 
begripsvol en tactvol. 
 
De hulpverlener-ambulancier zorgt dat hij continu bijgeschoold is en hij 
houdt zich op de hoogte van nieuwe werkwijzen en richtlijnen. 
 
De hulpverlener-ambulancier informeert zich continu over het nieuwe 
materiaal in de ziekenwagen. 
 

Kerntaken en takengebied  
Voor de functie hulpverlener-ambulancier wordt verwezen naar het 
competentieprofiel opgemaakt door FOD volksgezondheid. 

 
 



 

  
De functiebeschrijving voor de onderdelen: 

 Plaats in de organisatie 

 Netwerkelementen 

 Autonomie 

 Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 

 
is terug te vinden bij de aangekoppelde functie of volgens de bepalingen in 
het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het statuut van het 
operationeel personeel van de hulpverleningszones, met uitzondering van 
niet-brandweerman ambulanciers (KB 23/08/2014) 
 
 

Arbeidsomstandigheden 
Arbeidsvoorwaarden 
 

 
Diploma, brevet, 
getuigschrift, … 
 

 
Behalen en behouden van brevet ambulancier (KB 
13/02/1998) 
Voorwaarden KB 23/08/2014 
 

Specifieke 
kenmerken 

 Presteren van onregelmatige 
werktijden 

 Werk op zater-, zon- en feestdagen en 
’s nachts.  

 Oproepingen zijn mogelijk. 

 Zware en fysieke belasting is mogelijk 

 Psychische belasting is mogelijk 
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