
 

 

 

 

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 hun omgeving in                 

onze zone te garanderen.  

 

Om onze ploeg te versterken, stellen wij een professionaliseringsreserve open voor           

beroepsbrandweerman.  

 

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.  

 

Om de koude taken efficiënter te kunnen afwerken, vormen onze brandweerposten samen 4 regio’s.              

Beroepscollega’s in een regioteam bieden ondersteuning aan alle posten en manschappen in hun             

regio. Uiteraard zijn er ook linken tussen verschillende regio’s, diensten en teams die alles tot een                

zonaal geheel brengen. Verder ben je mee verantwoordelijk voor het volbrengen van logistieke taken              

en je verzorgt nauwgezet de administratie in de regio. Je staat mee in voor het onderhoud van de                  

kazerne, het brandweermateriaal en het wagenpark.  

 

Als brandweerman ben je bovendien een polyvalente kracht voor de regio en de zone. Daarom word                

je in minstens één specialisatie een krak. Afhankelijk van jouw kwaliteiten en de noden van de regio,                 

zal je een aanvullende opdracht uitvoeren. Je kan bijvoorbeeld duiker, gaspakdrager, chauffeur,            

dispatcher, preventionist, ... worden.  

 

Veilig kunnen werken met het specifiek materieel en correct gebruik van PBM’s is noodzakelijk in het                

uitoefenen van de functie.  
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Brandweer Zone Rand zoekt

beroepsbrandweerman (m/v/x)
professionaliseringsreserve



 

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  

● jouw veiligheid en die van je collega’s ‘levensbelangrijk’ vind  

● kan werken onder druk, ook in gevaarlijke en soms traumatische omstandigheden  

● discreet en betrouwbaar is  

● gepassioneerd en gemotiveerd is  

● creatief uit de hoek kan komen  
 

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 operationeel personeelslid word je gekoppeld aan een regio waar je tijdens je 

werkuren de koude en warme taken in goede banen leidt. 

 

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. Hiervoor wordt je gekoppeld aan een brandweerpost op basis van je               

woonplaats. 

 

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

reglement.  

 

Verloning en voordelen  

Je wordt betaald conform de loonschalen die wettelijk vastgelegd zijn (KB geldelijk statuut). Als              

stagiair beroepsbrandweerman word je betaald volgens de loonschaal B0-0. 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.  
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Toelatingsvoorwaarden  

De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum, zondag 17 januari 2021 , te voldoen aan               

volgende voorwaarden:  

● benoemd zijn als vrijwillig personeelslid bij Brandweer Zone Rand en over een graadanciënniteit              

van ten minste twee jaar (in dezelfde en/of in een hogere graad) beschikken, aanwervingsstage niet               

inbegrepen.  

● voldoen aan de voorwaarden vermeld in de functieomschrijving  

● beschikken over minimaal een vermelding “voldoende” bij de laatste evaluatie en niet beschikken              

over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie  

 

Benoemingsvoorwaarden  

Na een stage van minimaal 3 maanden beschikt de kandidaat over een positieve evaluatie van               

zijn/haar stage in het einde stageverslag en een rijbewijs C of C1. 

  

Selectieprogramma  

Vooraleer kandidaten in aanmerking komen om een professionaliseringsstage te starten, dienen zij te             

slagen voor een vergelijkend examen 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.  
 

 

 

De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een professionaliseringsreserve voor de duur van 2             

jaar. De geldigheidsduur is maximaal 2 keer verlengbaar, telkens maximum voor 2 jaar. De              

kandidaten worden gerangschikt in functie van het resultaat van de proef.  
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Data Aandeel punten Totaal 

Schriftelijke proef /30 

/100 Praktische proef /30 

Mondelinge proef /40 

De modules zijn eliminerend. De kandidaat moet minimaal de helft van de punten halen om te 

slagen.De kandidaat moet minimaal slagen op de eliminerende criteria en in totaal minimaal 

50/100 halen. 



 

 

Inschrijven 

Kandidaturen worden 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 zondag 17 januari 2021 om 23u59. 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 met motivatie  

● curriculum vitae met vermelding van studies, werk en interesses  

● kopie van identiteitskaart (voor- en achterkant)  

● kopie van het brevet B01, of :  

○ het brevet van onderofficier uitgereikt door de erkende opleidingscentra voor de            

brandweerdiensten of de provinciale federaties van de openbare brandweerdiensten         

(KB 18/11/2015 art. 68 §1.1)  

○ het getuigschrift van kandidaat-onderofficier uitgereikt door de bevoegde         

overheid, op basis van een beslissing genomen vóór 31 december 1993 (KB            

18/11/2015 art. 68 §1.2)  

○ brevet van brandweerman (KB 18/11/2015 art. 67 §1) 

 

  

Meer informatie: personeelsdienst@brandweer.zonerand.be of 03 369 64 04  

 

Lees het volledige profiel zeker na op onze website.  
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http://www.brandweerzonerand.be/content/binnen-zone-rand

