
 

Brandweerman/-vrouw via mobiliteit vanuit de civiele bescherming (beroeps 
- 6 vacante plaatsen) 
 
Brandweer Zone Antwerpen zorgt voor de veiligheid van de bevolking en bezoekers van             
Antwerpen, Zwijndrecht en Wijnegem. We staan altijd paraat om meer dan 550.000            
mensen in en rond Antwerpen te beschermen. 
 
De opdrachten van de brandweer zijn erg verscheiden waardoor elke dag anders is. Een              
brandweerman/-vrouw blust niet alleen branden, maar helpt ook bij verkeersongevallen          
en springt in de bres voor mensen en dieren in nood. Ongevallen, bevrijding van personen,               
overstromingen, gaslekken, verdrinkingen, vervuiling, wespennesten,… telkens er gevaar        
is, wordt er een beroep gedaan op de brandweer. De taken van de brandweer worden               
complexer en diverser. Brandweer Zone Antwerpen is daarom op zoek naar gemotiveerde            
brandweermensen. 
 

Wat doe je? 

Als brandweerman/-vrouw werk je samen met de gehele beze�ng van een brandweerwagen            
(mul�func�onele autopomp, …). Je hebt taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met          
betrekking tot opera�onele uitvoering en ondersteuning in rela�e tot de opera�onele taakgebieden.            
Daarnaast voer je opdrachten uit van de bevelvoerder en meld je bevindingen al�jd aan hem.               
Vervolgens hanteer je het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met           
benodigde middelen van andere voertuigen. 
 
Kernresultaatsgebieden brandweerman/-vrouw 
 

1. Opera�oneel medewerker basisfunc�e (interven�e) 
Deelnemen aan interven�es teneinde de opera�onele doelstellingen van de zone te 
verwezenlijken. 
 
Mogelijke taken (niet limita�ef): 

⎼ Het bestrijden van branden en ontploffingen in de ruimste zin van het woord. 
⎼ Het redden van mensen en dieren uit gevaarlijke situa�es, het beschermen van hun 

goederen en het logis�ek ondersteunen van gespecialiseerde reddingsac�es. 
⎼ Het inperken van het vrijkomen van milieubedreigende stoffen en het opruimen 

ervan alsmede het logis�ek 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. Opera�oneel medewerker (prepara�e) 
Het onderhouden van je fysieke condi�e en deelnemen aan oefeningen en opleidingen 
waardoor je taken kan uitvoeren in alle veiligheid voor jezelf, je collega’s en de personen die 
hulp nodig hebben. 



 

 
 
Mogelijke taken (niet limita�ef): 

⎼ Het deelnemen aan fysieke oefeningen, georganiseerd door de zone. 
⎼ Het deelnemen aan oefeningen, opleidingen, simula�es, plaatsbezoeken en 

bijscholing, onder meer gericht op kennis van het grondgebied van de zone. 
 
Brandweerman/-vrouw als administratief assistent 
Naast bovenstaande taken vervul je ook een veelheid van administra�ef uitvoerende taken die gelinkt              
zijn aan de opera�onele ac�viteiten teneinde een goede administra�eve werking van de zone te              
verzekeren. 
 

Mogelijke taken (niet limita�ef): 
⎼ Het opstellen van interven�everslagen. 
⎼ Uitvoerende taken bij het opstellen van stratenplannen in interven�edossiers. 

 
Brandweerman/-vrouw als technisch logistiek assistent 
Je staat tevens in voor bepaalde technische en logis�eke taken gelinkt aan de opera�onele              
ac�viteiten. Op deze manier garandeer je mee de permanente inzetbaarheid van het materieel en              
verzeker je het onderhoud van de kazerne. 
 

Mogelijke taken (niet limita�ef): 
⎼ Het nazien van hydranten. 
⎼ Onderhouden en reinigen van de kazerne, 
⎼ De reiniging en het onderhoud van rollend materieel (brandweerwagens). 
⎼ De reiniging van het interven�emateriaal, alsook het nazicht en het gebruiksklaar 

houden ervan (brandweerslangen, persluch�oestellen, brandweerkledij, gaspakken, 
duikersuitrus�ngen,…) 

⎼ Het beheer van magazijnen, stocks en verbruiksar�kelen. 
 
Brandweerman/-vrouw als assistent operationele ondersteuning 

Je werkt mee in een groep opera�onele deskundigen om kri�sche situa�es die meer doorgedreven              
kennis en vaardigheden vereisen te kunnen oplossen. Hiervoor verdiep je je in één van de               
specialisa�es (adembescherming, industrie en gevaarlijke stoffen, seinkamerwacht, technische        
hulpverlening, RED-team, interven�eduiker) die Brandweer Zone Antwerpen je toewijst.  
 

Wat verwachten we van je? 

 
Brandweer Zone Antwerpen is op zoek naar mensen met het volgende profiel: 

⎼ Je bent medisch, fysiek en psychisch geschikt voor de func�e. 
⎼ Je bent handig en beschikt over een goede technische basiskennis. 
⎼ Je kunt in het heetst van de strijd correct bevelen opvolgen en handelen zoals 

voorgeschreven. 
⎼ Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. 



 

⎼ Je voelt je geroepen om andere mensen te helpen. 
⎼ Je houdt ervan om in een hecht team te werken. 
⎼ Je bent bereid om in ploegendienst te werken, ook op zaterdag en zon- en 

feestdagen. 
⎼ Je ziet het zi�en om regelma�g bijscholing te volgen en jaarlijks een 

bekwaamheidsproef af te leggen met het oog op fysieke paraatheid. 
⎼ Je bent bereid om een dienstvoertuig te (leren) besturen.  

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om deel te kunnen nemen aan de 
selectieprocedure? 

 
Je dient aan een aantal  inschrijvingsvoorwaarden te voldoen om toegelaten te worden tot de              
selec�eprocedure van brandweerman/-vrouw:  

● Je bent lid van het opera�oneel personeel van de civiele bescherming en bekleed met de               
graad van  operationeel medewerker of operationeel brigadier .  

● Je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of                
van Zwitserland. 

● Je bent minimum  18 jaar . 
● Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Dat                

bewijs je aan de hand van een  uittreksel uit het strafregister , dat maximum 3 maanden oud                
is op de uiterste datum voor het indienen van je kandidatuur (5 december 2018). Als daarop                
een onguns�ge vermelding voorkomt, dan mag de kandidaat een schri�elijke toelich�ng           
voorleggen. 

● Je geniet de burgerlijke en poli�eke rechten. 
● Je bent in orde met de dienstplichtwe�en. 
● Je beschikt over een  rijbewijs  van tenminste categorie B. 

 
Opgelet!  Je dient aan al deze voorwaarden te voldoen  op 26 november 2018 ! 
 

Wat mag je van ons verwachten?  

 
● Je gaat aan de slag bij Brandweer Zone Antwerpen, een zone in volle beweging, waar je heel                 

concreet bijdraagt aan onze missie.  
● Indien je slaagt voor de volledige selec�eprocedure en een eliminerend medisch onderzoek            

word je, in orde van de rangschikking van het vergelijkend examen, gedetacheerd naar             
Brandweer Zone Antwerpen. Je start in  dagdienst van 9u00 tot 18u00 . 

● De detachering hee� een duur van 12 maanden en kan éénmaal verlengd worden voor een               
periode van maximum 3 maanden.  

● Tijdens deze periode krijg je van ons een degelijke opleiding. Deze bestaat uit het  brevet B01                
en de  aanvullende opleiding specifiek voor Brandweer Zone Antwerpen . Je wordt op deze             
manier klaargestoomd voor de verschillende aspecten van je job als brandweerman/-vrouw.           
Vakken zoals technische hulpverlening, brandbestrijding, boomzagen,      
scheepsbrandbestrijding, fysieke paraatheid (sport en zwemmen), … komen hierbij uitgebreid          



 

aan bod. Slagen voor de verschillende onderdelen van deze opleiding is vereist om in de               
ploegendienstregeling te mogen starten. Bij niet slagen van bepaalde onderdelen/examens          
blijf je in dagdienst. 

 
● Tijdens je detachering volg je idealiter ook een  specialisatie . 

 
● Indien je vol�jds statutair wordt benoemd (zie verder voor de gedetailleerde           

benoemingsvoorwaarden) werk je in een ploegendienstregeling (12-uren-con�nusysteem) en        
heb je een mooi aantal vakan�edagen. Hieronder zie je hoe ons con�nusysteem werkt: 

− Dag 1: dag-shi� (7u30 - 19u30) 
− Dag 2: nacht-shi� (19u30 - 7u30)  
− Dag 3: vrij 
− Dag 4: vrij 

 
● Je wordt gra�s lid van de personeelsvereniging  Sodipa . Je krijgt dan heel wat kor�ngen op               

allerlei �ckets en in winkels en je kan ook zelf regelma�g aan ac�viteiten deelnemen.  
● Je kan gra�s lid worden van  Brandweervereniging Vlaanderen . 
● Je krijgt een  hospitalisatieverzekering .  
● Je ontvangt een  fietsvergoeding of tussenkomst voor het openbaar vervoer .  
● Je hebt heel wat  sportfaciliteiten  op het werk. Je kan dus je condi�e elke dag op peil houden.  
● Een volledige  opleiding  tot brandweerman/-vrouw. 
● Je kan je steeds bijscholen en later breve�en behalen om  door te groeien tot korporaal,               

sergeant, adjudant of luitenant. Je gee� dan zelf leiding aan een team brandweermensen. 
 

Plaats van tewerkstelling.  
 
Tijdens je opleidingsperiode zal je vooral op Post Noord (Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen) en de               
brandweerschool Campus Vesta aanwezig zijn.  
 
Van zodra je in ploegendienstregeling komt, is je plaats van tewerkstelling in één van onze kazernes.                
Deze kazernes zijn momenteel geves�gd in Berendrecht, Lillo, Deurne, Antwerpen Zuid, Antwerpen            
Noord, Linkeroever, Wilrijk en Antwerpen Centrum.  

Hoe solliciteren?  

 
Solliciteren is mogelijk door onderstaande documenten per mail te versturen naar de dienst Werving 
en Selec�e:  bza.selec�e@brandweerzone.antwerpen.be .  Solliciteren is mogelijk tot en met 26 

november 2018. 

 
Welke  documenten   moet je  verplicht bezorgen ? 

● CV 
● Een kopie van je  rijbewijs B  (voor- en achterkant) 
● Een kopie van je  identiteitskaart  (voor- en achterkant) 
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● Een  uittreksel uit het strafregister van maximum 3 maanden oud op  26 november 2018              
(indien hierop een onguns�ge vermelding voorkomt, mag je een schri�elijke toelich�ng           
voorleggen) 

 
OPGELET: 
Het tijdig indienen van de correcte documenten is de verantwoordelijkheid van de kandidaat.             

Kandidaten die de verkeerde documenten bezorgen, onvolledig of laa�jdig indienen kunnen niet            
deelnemen aan de selec�eprocedure. Indien het niet mogelijk is om één van bovenstaande             
documenten �jdig te bezorgen, gelieve dan contact op te nemen met de dienst Werving en Selec�e                
op het nummer 03 338 89 80. 
 

Wat wordt er van je verwacht �jdens je detachering?  

 
De detachering hee� normaliter een duur van 12 maanden. Op het einde van de detachering wordt                
er een eindevalua�e gemaakt waarbij er beslist wordt om te benoemen, de detachering te              
beëindigen of de detachering één maal te verlengen voor een duur van maximum 3 maanden (indien                
het personeelslid nog geen houder is van het voor de benoeming noodzakelijke brevet). 
 
Als je de detachering met succes hebt afgerond, dan word je vast benoemd als              
brandweerman/-vrouw. Hiervoor dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen: 

● Je hebt met guns�g gevolg de detachering doorlopen. 
● Je hebt een brevet van brandweerman/-vrouw of daarmee gelijkgesteld, overeenkoms�g het           

KB van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare              
hulpdiensten. 

● Je beschikt over een rijbewijs C (of C1 voor -21-jarigen). Dit rijbewijs moet je behalen uiterlijk                
op het einde van je detachering. Brandweer Zone  Antwerpen betaalt de kosten hiervan.  

Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag?  

 
Neem contact op via mail naar  BZA.selec�e@brandweerzone.antwerpen.be  of telefonisch op 
nummer 03 338 89 80 (dienst Werving & Selec�e). 
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Selec�eprocedure 

Kandidaten die deelnemen aan de selec�eprocedure nemen deel aan een vergelijkend examen om de 
mo�va�e, inzetbaarheid en overeenstemming met de func�ebeschrijving en Brandweer Zone 
Antwerpen te testen.  
 
Als je correct én �jdig bent ingeschreven (documenten) en je voldoet aan alle voorwaarden, staan je 
volgende  proeven  te wachten: 
 

Selectieproeven 

Module 1 : Prak�sche proef 30 november 2018 en/of 3 
december 2018 

Loca�e: Noorderlaan 69, 2030 
Antwerpen (onder voorbehoud) 

Module 2:  Psycho-technische 
proef en interview 

30 november 2018 en/of 3 
december 2018 

Loca�e: Noorderlaan 69, 2030 
Antwerpen (onder voorbehoud) 

 

Selec�eproeven 

 
De selec�eprocedure bestaat uit 2 verschillende trappen. In elke trap worden een aantal 
vaardigheden (competen�es) gemeten. 
 
MODULE 1 
 
Module 1 in de selec�eprocedure bestaat uit een prak�sche proef. 
 

Competentie Methodiek 

● Technisch inzicht 
● Handvaardigheid 
● (rela�onele vaardigheden) 
● (mondelinge communica�e) 

 
    Prak�sche proef  

(op�oneel indien aantal kandidaten dit 
toelaat: prak�sche proef in duo/groep) 

 Totaal 20 

 
Als je minimum 60% behaalt op de prak�sche proef ben je geslaagd voor module 1. De 20 hoogst 
gerangschikte kandidaten worden toegelaten tot module 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODULE 2 
 
Module 2 in de selec�eprocedure bestaat uit een psychotechnische proef en een interview om de 
mo�va�e, inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat en de func�ebeschrijving af te 
toetsen.  
 

Competentie Methodiek 
Kerncompeten�es 

● Loyaliteit  
● Plichtsbewustzijn 
● Integriteit 

Psychotechniek 
Interview 

Persoonsgebonden competen�es 
● Stressbestendigheid 
● Leren/reflecteren 

Rela�onele competen�es 
● Communiceren 
● Samenwerken 

Taakgerichte competen�es 
● Resultaatgerichtheid 
● Daadkracht 
● Accuraatheid 

Kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn  
 Totaal: 40 

 
Als je minimum 50% behaalt op elk onderdeel en minimum 60% van de totaal te behalen punten 
behaalt in module 2 word je als geslaagd beschouwd en gerangschikt volgens de totaal behaalde 
punten in alle modules.  

Timing 

Module Datum Opmerking 
Publiceren vacature via Algemene Direc�e Civiele 

Veiligheid 
 

Afsluitdatum 26 november 2018  
Module 1 30 november 2018 en/of 3 

december 2018 
Noorderlaan 69, 
2030 Antwerpen 
(onder voorbehoud) 

Module 2 30 november 2018 en/of 3 
december 2018 

Noorderlaan 69, 
2030 Antwerpen 
(onder voorbehoud) 

Medisch 
aanwervingsonderzoek 
(no�ebohm) 

6 december 2018 Brasschaatbaan 28, 
2960 Brecht 

Medisch 
aanwervingsonderzoek 
(korpsdokter) 

10 december 2018 Noorderlaan 69, 
2030 Antwerpen 

Ondertekenen 
detacheringsovereenkomst  

na goedkeuring zonecollege 
18 december 2018 

 

 

 



 

Juryleden 

VOORZITTER Naam: Jan Van Roey 
 Bedrijf: Brandweer Zone Antwerpen 
 Func�e�tel: Officier personeel 
INTERN Naam: later te bepalen 

 Bedrijf: Brandweer Zone Antwerpen 

 Func�e�tel: later te bepalen  

EXTERN Naam: later te bepalen 

 Bedrijf: later te bepalen 

 Func�e�tel: later te bepalen 

SECRETARIS Naam: Anouk De Lee/Elke Vandenwijngaert  
 Bedrijf: Brandweer Zone Antwerpen 
 Func�e�tel: Werving & Selec�e 

 


