
 

 

 

Brandweer Zone Rand zoekt

1 beroepsbrandweerman (m/v)
voor de post Kapellen

via mobiliteit, vanuit de Civiele Bescherming

 

 

Brandweer Zone Rand 

Sinds 2015 bundelen 21 gemeenten en 20 brandweerposten hun krachten in Brandweer Zone Rand 

om een nog betere hulpverlening te kunnen bieden. Van Essen, over Malle tot in Kontich, gaan wij 

met meer dan 800 medewerkers door het vuur om de veiligheid van burgers en dieren in onze zone 

te garanderen.  

 

Ga jij ook voor een ander door het vuur? 

Om onze ploeg te versterken zoeken wij 1 beroepsbrandweerman (m/v) voor de post Kapellen, via 

mobiliteit vanuit de Civiele Bescherming. 

  

Jobinhoud 

Een brandweerman wil mensen helpen, of het nu is door branden te bestrijden, reddingen uit te 
voeren of technische hulp te verlenen. Daarom heb je als brandweerman een brede basiskennis en 
kunde die je onderhoudt met oefeningen en opleiding. 
 
Je bent mee verantwoordelijk voor het volbrengen van logistieke taken en je verzorgt nauwgezet de 
administratie in je post. Je staat mee in voor het onderhoud van de kazerne, het brandweermateriaal 
en het wagenpark. Een sterke binding met de lokale bevolking en gemeente is een voordeel.  
 
Als brandweerman ben je bovendien een polyvalente kracht voor je post en de zone. Daarom word je 
In minstens één specialisatie een krak. Afhankelijk van jouw kwaliteiten en de noden van de post, zal 
je een aanvullende opdracht uitvoeren. Je kan bijvoorbeeld duiker, gaspakdrager, chauffeur, 
dispatcher, preventionist, … worden. 
 
Profiel 

Je hebt: 

● zin in een job met een maatschappelijk engagement  

● geen schrik om je handen vuil te maken 

● technisch inzicht en wil het nodige brandweermaterieel en materiaal leren gebruiken 

● teamspirit: je werkt in teamverband maar kan ook zelfstandig werken 

● respect: opgelegde taken werk je snel en correct af en je toont respect voor burgers en de 

hiërarchie  

 
Lees het volledige profiel zeker na op onze website. 
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Werkregime 

Brandweer Zone Rand bestaat voor het grootste deel uit vrijwilligers en vraagt van haar 

beroepspersoneel een beschikbaarheid die een goede samenwerking tussen vrijwilliger en beroeps 

mogelijk maakt. Als brandweerman word je gekoppeld aan een post van de zone, in dit geval 

Kapellen. 

 

Je werkt overdag in een glijtijdsysteem, maar als beroepsbrandweerman vragen we ook dat je 

beschikbaar bent als jouw ploeg van dienst is. Je werkt gemiddeld 38 uren per week, maar om de 

interventies of wachtdiensten te verzekeren kan je ervoor kiezen om tot tien bijkomende uren per 

week (‘opt-out’) te presteren. 

 

Je bent minimaal beschikbaar voor de brandweer zoals beschreven in het oproepbaarheids- 

reglement. 

 

Verloning en voordelen  

Vanaf je benoeming als brandweerman in de zone word je betaald conform de loonschalen die 

wettelijk vastgelegd zijn (KB geldelijk statuut). Voor elke daadwerkelijk gepresteerde periode ontvang 

je bovendien een operationaliteitspremie van 38%. Daarnaast heb je recht op maaltijdcheques van 7 

euro per gewerkte dag, een eindejaarspremie, vakantiegeld en een hospitalisatieverzekering. 

Bovendien heb je recht op 31 vakantiedagen.  

 

Toelatingsvoorwaarden 

De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum, 25 november 2018, te voldoen aan 

volgende voorwaarden: 

● deel uitmaken van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming met de graad van 

operationeel medewerker of operationeel brigadier; 

● Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economisch Ruimte of van 

Zwitserland; 

● ten minste 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 rijbewijs B. 

 

Benoemingsvoorwaarden 

Elke benoeming wordt voorafgegaan door een stageperiode. Na de stage moet de stagiair 

● houder zijn van het brevet BO1 (brandweerman);  

● het rijbewijs C of C1 (stagiairs jonger dan 21) behaald hebben; 

● positief geëvalueerd worden in het stageverslag. 

 

Selectieprogramma 

Alvorens kandidaten in aanmerking komen om beroepsbrandweerman te worden, dienen zij te 

slagen voor een vergelijkend examen en een eliminerend medisch onderzoek, zoals vermeld in 
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art. 26 van het Koninklijk Besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de 

werknemers, georganiseerd door de raad. 

  

Het vergelijkend examen bestaat uit een schriftelijke, een praktische en een mondelinge proef en 

is bedoeld om de motivatie, inzetbaarheid, beschikbaarheid en de overeenstemming met het 

functieprofiel van de openstaande functie te meten. 

 

  Te testen criteria Aandeel 

punten 

Totaal 

1. Schriftelijke 

proef 

Overeenstemming met functiebeschrijving /10 /30 

Inzetbaarheid in de zone /10 

Motivatie /10 

2. Praktische 

proef 

Overeenstemming met functiebeschrijving /30 /30 

3. Mondelinge 

proef 

Motivatie /15 /40 

Beschikbaarheid /25 

TOTAAL  /100 

 

Kandidaten starten met de schriftelijke proef. Om toegelaten te worden tot de praktische proef 

moet de kandidaat minimaal 50/100 halen op de schriftelijke proef. Om toegelaten te worden tot 

de mondelinge proef moet de kandidaat minimaal 50/100 halen op de praktische proef. 

 

Het eindresultaat van een kandidaat na de mondelinge proef houdt rekening met de resultaten 

behaald op de schriftelijke en praktische proef. 
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Inschrijven 

Kandidaturen wordt gericht aan Brandweer Zone Rand, enkel op volgend e-mailadres: 

personeelsdienst@brandweer.zonerand.be. De uiterste datum voor het indienen van de 

kandidaturen wordt vastgelegd op 25 november 2018. De datum van verzending van het 

e-mailbericht wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend. 

  

Enkel kandidaturen die onderstaande onderdelen in pdf bevatten, worden weerhouden: 

● inschrijvingsformulier 

● motivatiebrief 

● curriculum vitae met vermelding van studies, werk en interesses 

● kopie van het rijbewijs B 

● kopie van identiteitskaart 

● uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud op uiterste indieningsdatum) - indien je 

uittreksel niet blanco is, voeg je als kandidaat een toelichting toe over de veroordelingen of 

incidenten. Op basis van deze toelichting zal de selectiecommissie beoordelen of je gedrag in 

overeenstemming is met de functie.  

 

Meer informatie: personeelsdienst@brandweer.zonerand.be of 03 369 64 04 
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Functieprofiel Brandweerman – Brandweer Zone Rand  V7 1 

Functieprofiel Brandweerman 
 

Doel 

• Het vervullen van een veelheid aan operationeel uitvoerende taken in het kader van de 
basisbrandweerzorg om een goede operationele werking van de zone te verzekeren. 

• Het verlenen van hulp bij elke interventie of taak die tot de specifieke opdrachten van de 
brandweer behoort zoals wettelijk voorzien (o.a. rampenbestrijding, brandbestrijding, redding, 
enz.). 

• Het concreet toepassen van het veiligheidsbeleid om de hulpverleningswerkzaamheden en/of 
oefeningen op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren. 

Definitie/beschrijving 

Een brandweerman heeft een uitvoerende functie die behoort tot het basiskader en werkt samen met 

de gehele bezetting van een brandweerwagen (multifunctionele autopomp, ladderwagen, …). Hij 
hanteert het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde 
middelen van andere voertuigen. 

Hij voert de opdrachten uit die hij ontvangt van zijn bevelvoerder. Hij is verantwoordelijk voor de 
veilige en efficiënte uitvoering van de gekregen opdrachten en koppelt bevindingen terug aan zijn 
bevelvoerder.  

Functie/taken  

Interventie 

• Deelnemen aan interventies om de operationele doelstellingen van de post en van de zone te 
verwezenlijken. 

• Optreden bij elke interventie die tot het wettelijke takenpakket van de brandweer behoort 
(o.a. brandbestrijding, reddingen, technische hulpverlening, logistieke taken…) 

• Uitvoeren van alle opdrachten die onontbeerlijk zijn voor de goede werking van de dienst. 
Specialisatie 

• Minimaal 1 specialisatie uitvoeren in het kader van de gespecialiseerde brandweerzorg 
(chauffeur, meetploegen, gaspakdrager, duiker, oppervlakte-assistent, ambulancier…). 

Beschikbaarheid 

• Zich maximaal beschikbaar stellen om de minimale uitruk van de post 24/7 te garanderen. 

• Deelnemen aan wachtdiensten en brandwachten zoals georganiseerd door de post waartoe 
men behoort. 

Preparatie-algemeen 

• 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. 

Preparatie - oefeningen 

• Het 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. 

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

Preparatie – onderhoud 

• Het reinigen en terug inzetbaar maken van het eerstelijns klein interventiematerieel. 

• Het reinigen en schoonhouden van het rollend materieel. 

• Het onderhouden van de kazerne en de garage/stelplaats. 

• Het onderhouden van de persoonlijke brandweerkledij en de ter beschikking gestelde PBMs. 

• Nazicht van de hydranten en andere voor de operationele inzet relevante taken. 
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Arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden  

Een brandweerman wordt opgeroepen voor interventies. Dit heeft tot gevolg dat prestaties geleverd 
kunnen worden op onregelmatige tijdstippen en dus ook ’s nachts, op zater-, zon- en feestdagen.  
Een brandweerman stelt zich maximaal beschikbaar voor de brandweer. De minimale beschikbaarheid die 
hij moet halen staat beschreven in het beschikbaarheidsreglement.  
Een brandweerman die beschikbaar is én opgeroepen wordt, is verplicht gevolg te geven aan de oproep. 

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 zaterdag-, zon- en feestdagen en ‘s nachts 

• Oproepingen zijn mogelijk 

• Zware en fysieke belasting is mogelijk 

Psychische belasting is mogelijk  

Niveau Zesde middelbaar beroepsonderwijs 

Aanwerving  Cfr. administratief en geldelijk statuut 

Inwerktijd Cfr. administratief en geldelijk statuut 

Diploma  Behalen van brevet B01 tijdens de stage 

Plaats in de organisatie 

De brandweerman is een uitvoerder in de organisatie van de post. Hij maakt deel uit van een ploeg.  
De brandweerman staat onder de hiërarchische leiding van middenkader (sergeant, adjudant) maar 
hij kan in interventiesituaties ook onder leiding van een korporaal werken. De brandweerman 
rapporteert aan zijn ploegleider en aan de lokaal commandant van de post waartoe hij behoort. 

Autonomie 

De brandweerman kan autonoom beslissen over: 

• 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 brandweerman 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 bevelvoerder of door het algemeen 
werkingsreglement 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. 
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Brevet/externe opleiding 

Een brandweerman heeft minimaal het brevet BO1 behaald. Een brandweerman heeft minimaal 

het brevet of getuigschrift behaald om 1 specialisatie uit te voeren. Onder meer op het vlak van 
voortgezette opleiding houdt de brandweerman zich aan de bepalingen die voorzien zijn in het 
administratief statuut.  

Interne oefeningen/opleidingen 

Een brandweerman neemt deel aan de door zijn post /zone georganiseerde theoretische en 
praktische oefeningen ter voorbereiding van zijn taken. De brandweerman volgt jaarlijks 
minimaal 24 uur permanente opleiding. Hij voldoet daarenboven aan de criteria van 
aanwezigheid en aantal gevolgde oefeningen zoals bepaald door de post. 

Verruimende bepalingen 

Door de diversiteit van opdrachten die uitgevoerd worden door een lokale post, kan de 
brandweerman polyvalent worden ingeschakeld in de werking van het korps. Indien daarvoor 
bijkomende attesten of vormingen noodzakelijk zijn, zal dit door de zone worden georganiseerd. 
Indien een bijkomende taakopdracht wordt gegeven, wordt de relevante functiebeschrijving, 
gekoppeld aan deze functiebeschrijving. Deze taakopdrachten kunnen zijn (niet limitatieve lijst):  

• Administratief assistent  

• Technisch-logistiek assistent  

• Assistent operationele ondersteuning  

• Hulpverlener-ambulancier 

• Bediener hoogtewerker 

• Chauffeur 

• Pompbediener 

• Brandweerduiker 

• Gaspakdrager  

• Dispatcher 

• Assistant brandpreventie  

• Deskundige brandpreventie  

• Specialist brandpreventie  

• Instructeur (Forop1) 

• Specialist vorming, training en opleiding. (Forop2) 

Netwerkelementen 

De functie krijgt info van: 

Leidinggevende onderofficier Mondelinge adviezen en beslissingen  Persoonlijk contact, informeel, 
mail,… 

Hogere officier Beslissingen Brief, mail,… 

Collega’s Mondeling 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,… 
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Vaktechnische competenties 

Veilig kunnen werken met allerhande specifiek en technisch materieel: 

• Correct gebruik van PBMs. 

• Kennis van de principes van het welzijn op het werk. 
• Uitgebreide technische kennis. 

• Basiskennis elektriciteit, fysica, mechanica… 

• Uitgebreide kennis van het wagenpark van de post en het gebruik van brandweermateriaal. 

• Kennis inzetprocedures o.l.v. onderofficier of korporaal. 

• Kunnen uitvoeren van levensreddende handelingen. 

• Kennis van de principes van radiocommunicatie. 

• Basiskennis van informaticagebruik en tekstverwerking (pc, internet, Microsoft Office), 
alsook van specifieke toepassingen voor de brandweer (Abifire, Abidispatch, 
oproepsysteem). 

Kernwoorden 
Veiligheidsbewustzijn – professionaliteit – weten, begrijpen en toepassen 

Relationele competenties 

• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken. 

• Bijdragen tot het gemeenschappelijke doel door samenwerking. 
• Mondelinge en sociale communicatieve vaardigheden. 

• Actief luisteren en rekening houden met eigen emoties en die van anderen. 

• Opgelegde taken nauwgezet, snel en correct kunnen afwerken. 

• Op gepaste wijze en via de normale hiërarchische weg voorstellen formuleren en advies 
geven over het beleid van de eigen post. 

• Op discrete en correcte wijze derden te woord staan en correct reageren bij kritiek 
van buitenstaanders. 

• Respect tonen voor de hiërarchie en de burgers. 
Kernwoorden 
Communiceren – samenwerken – actief luisteren 

Persoonsgebonden competenties 

• Aandacht hebben voor eigen veiligheid en veiligheid van collega’s. 

• Werken volgens de missie, visie en waarden van de zone. 
• Discreet en betrouwbaar zijn. 

• Flexibel, correct en accuraat de opgedragen taken kunnen uitvoeren. 

• Gepassioneerd, gemotiveerd en creatief kunnen werken 

• Behulpzaam zijn t.o.v. collega’s en burgers en zich inzetten voor de post tijdens elke door 
de brandweer georganiseerde activiteit. 

• Kunnen werken onder druk, in gevaarlijke en soms traumatische omstandigheden. 

• Loyaal zijn ten opzichte van de post, de zone en het bestuur. 
Kernwoorden 
Betrouwbaarheid – inzet – stressbestendigheid – loyaliteit – behulpzaamheid – zichzelf ontwikkelen 

Fysieke competenties 

Zware en fysieke belastingen zijn mogelijk tijdens interventies en oefeningen. 
Elke brandweerman houdt zijn fysieke conditie op peil om te voldoen aan de vooropgestelde 
medische criteria. Jaarlijks ondergaat de brandweerman een fysieke gezondheidsbeoordeling door 
de arbeidsgeneesheer aangeduid door de zone. 
Op termijn: slagen voor PPMO test en VO2 max minimaal 38. 

 



 
 
 

 

Brandweer Zone Rand 

Inschrijvingsformulier
beroepsbrandweerman (m/v)

 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Achternaam    M / V 

Voornaam     

Straat en nr.     

Postcode   Woonplaats  

Telefoonnr./GSM     

E-mailadres     

Geboortedatum         /       /  Geboorteplaats  

Rijksregisternr.     

Nationaliteit  Burgerlijke staat  

Rijbewijs ja/nee Categorie AM / A / B / C / D / G 

Huidige job  

 

MOTIVATIE 

Heb je al afspraken gemaakt met je omgeving rond je beschikbaarheid voor de brandweer? 

     

     

     

     

 

Bij deze kandidatuur voeg ik 

❏ motivatiebrief en curriculum vitae met vermelding van studies, werk en interesses 

❏ uittreksel van het strafregister (max. 3 maanden oud op 10/10/2018) 

❏ kopie rijbewijs B 

❏ kopie identiteitskaart 

 

Stuur alle documenten in pdf per e-mail naar personeelsdienst@brandweer.zonerand.be 
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