
 

De brandweerzone Vlaamse Ardennen organiseert een 
aanwervingsprocedure voor 2 functies van beroeps hulpverlener-
ambulancier voor de post Herzele  
 
Te vervullen voorwaarden  
Kandidaten voor een betrekking van hulpverlener-ambulancier voldoen aan de volgende 
voorwaarden:  

1° Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of 
van Zwitserland;  

2° ten minste 18 jaar oud zijn;  

3° een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De 
kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn 
van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;  

4° de burgerlijke en politieke rechten genieten;  

5° in orde zijn met de dienstplichtwetten;  

6° houder zijn van rijbewijs B;  

 
Houder zijn van een brevet ambulancier-hulpverlener is een pluspunt. 
 
De aanwerving is onderworpen aan het slagen in een vergelijkend examen, georganiseerd door de raad 
Het vergelijkend examen bestaat uit één of meerdere proeven, waaronder een mondeling interview, 
bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de 
functiebeschrijving en de zone te testen.  
 
De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die twee jaar geldig is. De 
geldigheidsduur kan ten hoogste twee keer voor twee jaar verlengd worden.  
Het resultaat van het vergelijkend examen wordt de betrokkene ter kennis gebracht via een 
aangetekende brief of via elke andere drager met bewijskracht en vaste datum. 

 
Opgelegde proeven  
De aanwerving is onderworpen aan het slagen in een vergelijkend examen en een eliminerend 
medisch onderzoek, zoals vermeld in artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 
betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers, georganiseerd door de Zoneraad.  
 
Het vergelijkend examen bestaat uit een mondeling interview, bedoeld om de motivatie, de 
inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone te 
testen.  
 
Datum waarop de voorwaarden vervuld moeten zijn  
De uiterste datum waarop de kandidaatstelling kan ingediend worden is 7 oktober 2020. De 
kandidaturen dienen gericht aan de personeelsdienst van de brandweerzone, Bedrijvenpark Coupure 
21 te 9700 Oudenaarde. Bij de kandidaatstelling voegt de kandidaat een uittreksel uit het 
strafregister, een copy van het rijbewijs B en het inlichtingenformulier.  
 
Beknopt functieprofiel hulpverlener-ambulancier  
Doel :  
- Deel uitmaken van een belangrijke schakel in de keten van dringende geneeskundige hulpverlening 
teneinde een goede operationele werking ervan in de zone te verzekeren.  



 
- Doortastend en zelfstandig handelingen stellen met een goed inlevingsvermogen en bijzondere 
aandacht voor de medische hygiëne en preventie.  

- De hulpverlener-ambulancier rukt uit voor medische urgenties en voor bijstand aan de brandweer 
bij zware interventies. Hij/zij vervult zo een cruciale rol in de operationele werking van de brandweer 
en de dringende geneeskundige hulpverlening in en buiten de zone.  

- De hulpverlener-ambulancier vervoert niet alleen een slachtoffer, hij/zij 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/zij vaak in contact komt met burgers in nood 
maar ook met artsen en verpleegkundigen van andere instellingen, bepaalt hij/zij mee het gezicht 
van de zone en blijft hij/zij 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.  

- Met betrekking tot de kerntaken en takengebieden wordt verwezen naar het competentieprofiel 
opgemaakt door FOD Volksgezondheid.  

https://www.health.belgium.be/nl/h-competentieprofiel 

 
Benoeming na aanwervingsstage van 1 jaar na het behalen van het brevet indien 

1° houder zijn van het brevet van ambulancier;  

2° houder zijn van een geldige badge zoals bedoeld in artikel 24 van het koninklijk besluit van 13 
februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers;  

3°  houder zijn van een bewijs van medische geschiktheid zoals bedoeld in artikel 43, 6° van het 

koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. 

Manier van solliciteren 

Solliciteren kan via e-mail ( jobs@bvlar.be ) of brief. De sollicitatie omvat de nodige documenten 

vereist voor de functie en een motivatiebrief en CV. 

 

https://www.health.belgium.be/nl/h-competentieprofiel
mailto:jobs@bvlar.be

