
In de zoneraad van 14 december 2020 werd een plaats vacant verklaard voor invulling via een
professionaliseringsprocedure van beroepsbrandweerman/ambulancier – beroepskader in de eigen zone.
Er wordt een professionaliseringsreserve aangelegd.

PROFESSIONALISERING EIGEN ZONE VOOR

BRANDWEERMAN- VROUW /AMBULANCIER BEROEPSKADER

WIE KAN DEELNEMEN?

benoemd zijn als vrijwillig personeelslid in Hulpverleningszone 1
over een graadanciënniteit van ten minste twee jaar in de graad van brandweerman en/of in een
hogere graad beschikken, aanwervingsstage niet inbegrepen; 
beschikken over een vermelding "voldoende", "goed" of "zeer goed" bij de laatste evaluatie; 
niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie; 

in het bezit zijn van een rijbewijs C
in het bezit zijn van een brevet ambulancier 

Als vrijwillig personeelslid kom je in aanmerking voor professionalisering in dezelfde graad of een lagere
graad wanneer je aan volgende voorwaarden voldoet  (KB 19/04/2014 – art 92):

Je dient te voldoen aan deze voorwaarden op het moment van de eerste proef.

Op het einde van de professionaliseringsstage dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:

Indien men hier niet aan voldoet op het einde van de professionaliseringsstage, kan deze stage tot 3 keer
verlengd worden met 3 maanden om de stagiair toe te laten te voldoen aan deze nieuwe voorwaarden.



een curriculum vitae
een motivatiebrief
een kopie van de nodige brevetten

Dien ten laatste op 28 januari 2021 je kandidatuur in op het e-mailadres vacatures@zone1.be of stuur dit
naar Zone 1 - Vacatures, Siemenslaan 8 8020 Oostkamp. 
Zorg ervoor dat volgende documenten toegevoegd zijn aan je dossier:

Indien de bewijsstukken (kopie brevet) niet tijdig ingediend worden, wordt de “geldigheid onder
voorbehoud” toegekend, en moet de kandidaat ten laatste voldoen aan de voorwaarden en de
bewijsstukken hiertoe aanleveren op de dag van de eerste proef. Indien de kandidaat deze bewijsstukken
niet kan voorleggen voor de start van de eerste proef, kan de kandidaat niet deelnemen aan het eerste
deel.

HOE SOLLICITEREN?

PROCEDURE

Inzicht in hoe veilig kunnen werken met allerhande specifiek en technisch materieel
Uitgebreide technische kennis en ruimtelijk en technisch inzicht.
Basiskennis elektriciteit, fysica, mechanica… 
Uitgebreide kennis van brandweermateriaal.
Kennis inzetprocedures o.l.v. onderofficier of korporaal. 
Kennis van de principes van radiocommunicatie. 
Kennis brandverloop
Basiskennis levensreddende handelingen

Schriftelijke proef op 25 punten.

Deze proef omvat een theoretische proef die de basiskennis van een brandweerman/-vrouw test. 
Om te slagen voor deze proef moet minstens 50% behaald worden. Deze proef is eliminerend en omvat
onder meer de kennis die ook in de basiscursus van brandweerman aan bod komt. 

Volgende zaken worden onder meer afgetoetst.

Enkel de eerste 60 hoogst gerangschikte kandidaten mogen door naar het volgend onderdeel. 

 

FUNCTIE-INHOUD

>>> Klik hier voor de functiebeschrijving.

http://zone1.be/
https://www.zone1.be/wp-content/uploads/2020/12/FB-Brandweerman.pdf


Kandidaten dienen hiervoor een aantal praktische handelingen uit te voeren.
Bij de afname wordt ook een bevraging voorzien en wordt dieper ingegaan op de handelingen die
gesteld werden in de praktische proef.

Kwaliteit- en veiligheidsgerichtheid
Samenwerken
Resultaatgerichtheid en daadkracht
Loyaliteit en integriteit
Communiceren

Praktische proef op 25 punten

In deze proef wordt de praktische kennis en het vaktechnisch kunnen voor het uitoefenen van de functie
brandweerman getest. 

Kandidaten dienen 50 % te behalen om te slagen en door te gaan naar het mondeling deel.

Mondeling deel op 50 punten

De motivatie, ervaring en onderstaande competenties worden bevraagd. 

Kandidaten dienen op dit onderdeel minsten 50 % te behalen om te slagen in het mondeling deel.

Totaalscore

Om als geslaagd te worden beschouwd en opgenomen te worden in de professionaliseringsreserve,
moeten de kandidaten minimum 60% van de punten behalen. 

PROFESSIONALISERINGSRESERVE

Er wordt een professionaliseringsreserve aangelegd van 2 jaar. Deze reserve is maximaal 2 keer te
verlengen met 2 jaar.

TIMING

Schriftelijke proef: week van 8 februari 2021
Praktisch deel: eerste helft maart 2021
Mondeling deel: eind maart 2021

Deze timing is onder voorbehoud van de maatregelen met betrekking tot COVID en onder voorbehoud
van het aantal kandidaturen.

Exacte data worden later meegedeeld.



VRAGEN?

Voor vragen in verband met de procedure kan contact opgenomen worden met Silke Lammens op het
nummer 050/68.19.42 of met Sofie Hinderyckx op het nummer 050/68.17.33.


