
 
 
 
 
 

 

 

 

De inwoners van de gemeenten in brandweerzone Rivierenland rekenen op jou! 
➢ Hou je van uitdagingen, mensen helpen en je grenzen verleggen? 

➢ Ben je hulpvaardig, sociaal en een teamspeler?  

➢ Blijf je koelbloedig in alle omstandigheden en kan je relativeren? 

➢ Dan is vrijwillig hulpverlener-ambulancier echt iets voor jou! 
 

 

Jouw taken 
 

Als hulpverlener-ambulancier beman je één van de ziekenwagens in de posten met DGH 

(Boom – Bornem – Heist-op-den-Berg – Puurs en Willebroek): 

• Je dient de eerste medische zorgen toe 

• Je vervoert slachtoffers en zorgt voor een correcte briefing aan het ziekenhuis 

• Je onderhoudt de ziekenwagen, controleert de inhoud en vult aan waar nodig  

• Je werkt samen met artsen, zorgkundigen en verpleegkundigen 

• Je neemt deel aan oefeningen, opleidingen en bijscholingen  

• Je voert bijkomende taken uit ter ondersteuning van de dienst 

 

 

Jouw profiel 
 

• Je hebt bij voorkeur een diploma als verpleegkundige met een bijzonder 

beroepstitel intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 

• Je kunt in het heetst van de strijd handelen zoals voorgeschreven 

• Je hebt aandacht voor medische hygiëne en preventie 

• Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel 

• Je voelt je geroepen om andere mensen te helpen 

• Je houdt ervan in teamverband te werken 

• Je beschikt over een degelijke fysieke conditie 

• Je kan je vlot aanpassen aan nieuwe richtlijnen en procedures en staande orders 

 

 

Aanwervingsvoorwaarden 
 

• Je bent Belg of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de EER of van 

Zwitserland  

• Je bent minstens 18 jaar 

• Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde 

betrekking (bewijs door een uittreksel uit het strafregister model 2 dat maximum 3 

maanden oud is op uiterlijk 7 november 2021) 

• Je geniet de burgerlijke en politieke rechten 

• Je bent in orde met de dienstplichtwetten 

• Je hebt een rijbewijs van minstens categorie B 

• Bij voorkeur ben je in het bezit van een bijzondere beroepstitel (BBT) intensieve 

zorg & spoedgevallenzorg. Ervaring binnen dit domein is een echte meerwaarde 

Vacature vrijwillig hulpverlener-ambulancier  

via aanwerving 



 

 

 

 

 

Infomoment 

 
We organiseren op 14 oktober 2021 om 19.00u een infomoment in de brandweerpost 

Mechelen – Plattebeekstraat 11 waarbij we je informatie geven over de functie van 

vrijwillig ambulancier, de werking van de brandweerzone en de ambulancediensten,… 

Graag een bevestiging van je aanwezigheid op de infosessie via aanwervingen@bwzr.be. 

 
 

Kandidaat stellen 
 

Solliciteer via https://www.jobsolutions.be/register/9509-3 en dit tot uiterlijk 7 november 

2021 om 23.59u. 

Bezorg ook in bijlage volgende documenten (verplicht): 

- Motivatiebrief 

- CV 

- Kopie diploma en bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg en 

spoedgevallenzorg                                                                                

- kopie rijbewijs 

- uittreksel uit het strafregister model 2 dat max. 3 maanden oud is op de 

afsluitingsdatum van de vacature 

 

 

Selectieprocedure 
 

Je kan deelnemen aan het vergelijkend examen wanneer je: 

• tijdig bent ingeschreven 

• ons tijdig de correcte documenten bezorgd hebt 

• voldoet aan alle voorwaarden 

 

De selectie omvat een mondelinge proef bestaande uit een competentiegericht interview 

bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met 

de functie en de zone te testen. Ook beoordelen we je geschiktheid aan de hand van je 

vaktechnische kennis. Als kandidaat moet je minstens 60% behalen om geslaagd te zijn. 

De selectie gaat door op 7 en 8 december 2021 in brandweerkazerne Mechelen.  

 

Er wordt een werfreserve aangelegd met een looptijd van 2 jaar. De aanwerving is 

ondergeschikt aan een eliminerend medisch onderzoek. 

 

 

Vragen/interesse?  
 

Contacteer HRM-dienst via aanwervingen@bwzr.be 
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