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Onze organisatie 
 
Hulpverleningszone Taxandria is één van de 5 Antwerpse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in 
België.  De zone bestaat uit de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, 
Oud Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar.  
 
In onze zone zijn een 60-tal operationele beroepsbrandweermannen en 350-tal operationele vrijwilligers actief. 
 
Vacante betrekkingen 
 
Om onze operationele diensten te versterken zoeken wij op korte termijn 2 brandweermannen/-vrouwen vrijwilligers 
voor de post Ravels. 
 
Doel 
 
Als brandweerman vervul je een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg om 
een goede operationele werking van de zone te verzekeren.  Je past het veiligheidsbeleid concreet toe om de 
hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren.   
 
Aanwervingsvoorwaarden 
 

 Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;  

 Ten minste 18 jaar oud zijn;  

 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;  

 De burgerlijke en politieke rechten genieten;  

 In orde zijn met de dienstplichtwetten;  

 Houder zijn van rijbewijs B;  

 Houder zijn van een federaal geschiktheidsattest voor het basiskader. Het personeelslid van een 

hulpverleningszone wordt geacht te hebben voldaan aan deze voorwaarde.   

 

 

Woonplaatsverplichting 
 
Als vrijwilliger heb je je officiële en daadwerkelijke verblijfplaats binnen een afstand van 8 km van de kazerne van de post 
waaraan je toegewezen wordt. De 8 km wordt berekend op basis van de kortste afstand over de weg tussen de 
woonplaats en de kazerne. Een lid van de brandweer dat niet voldoet aan de woonplaatsverplichting kan aan de zoneraad 
een afwijking op de woonplaatsverplichting vragen. De zoneraad kan, rekening houdend met de omstandigheden van het 
individueel geval, een afwijking op de woonplaatsverplichting toestaan.  

 

Hulpverleningszone Taxandria 
Oproep tot kandidaten voor de functie van brandweerman/vrouw vrijwilliger 
Te begeven bij aanwerving met wervingsreserve van 2 jaar voor post Ravels 
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Je profiel 
 

 Je bent medisch, fysiek en psychisch geschikt voor de functie  

 Je bent handig en beschikt over 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 in teamverband te werken  

 

 

Specialisaties 
 

 Je bent bereid het rijbewijs C te behalen.   

 Je bent bereid op termijn minimaal één specialisatie uit te voeren in het kader van de gespecialiseerde 

brandweerzorg (chauffeur, meetploegen, ambulancier, duiker, gaspakdrager, …)  

 
Solliciteren 
 
Schriftelijk solliciteren kan: 

 door een gesloten envelop met vermelding ‘selectieprocedure brandweerman/-vrouw vrijwilliger Ravels”: 

 te zenden aan:  
Voorzitter zoneraad  Kristof Hendrickx   
Noord-Brabantlaan 68 
2300 Turnhout 

 Tegen afgiftebewijs tijdens de kantooruren te bezorgen bij de dienst Personeel van de HVZ Taxandria, 
Noord-Brabantlaan 68, 2300 Turnhout 

 
De uiterste datum voor het indienen van uw kandidatuur is 26 november 2017 om 24u00.   
De datumstempel van de brief, datum van afgifte bij de dienst Personeel is hiervoor bepalend. 
 
Aan uw kandidatuurstelling moet u onderstaande documenten toevoegen om geldig te solliciteren. 

 Motivatiebrief  

 CV  

 Kopie federaal geschiktheidsattest  

 Kopie rijbewijs B (voor- en achterzijde) 

 Kopie identiteitskaart (voor- en achterzijde) 

 Uittreksel strafregister (maximum drie maanden oud op 26 november 2017)   

 
Selectieprocedure 
 
Alvorens kandidaten in aanmerking komen om brandweerman vrijwilliger te worden, dienen zij te slagen voor een 

vergelijkend examen en een eliminerend medisch onderzoek.   

Het vergelijkend examen bestaat uit een mondelinge proef en is bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de 

overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone te testen.   

  

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve voor de duur van 2 jaar. De kandidaten worden 

gerangschikt in functie van het resultaat van de mondelinge proef.   

  

De mondelinge selectieproeven worden georganiseerd op 5 en 7 december 2017. 
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De exacte datum en het tijdschema is afhankelijk van het aantal kandidaten en zal zo spoedig mogelijk na afsluiten van de 
inschrijvingstermijn aan de kandidaten meegedeeld worden. 
 
Enkel geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor het eliminerend medisch onderzoek. 
 
Aanwervingsstage 
 
De kandidaten uit de reserve worden door de raad toegelaten tot de aanwervingsstage in orde van de rangschikking 
resulterend uit de zonale bijkomende proeven.  
De aanwervingsstage begint de dag van indiensttreding en start met het volgen van de opleiding tot brandweerman.  
De aanwervingsstage eindigt één jaar na het behalen van het brevet. De stageperiode kan niet langer dan zes jaar zijn 
voor de vrijwillige stagiair beginnend vanaf de datum van indiensttreding.   
 
Benoemingsvoorwaarden 
 
Op het einde van de aanwervingsstage moet de stagiair een positief einde stageverslag kunnen voorleggen. 

 

Bijkomende informatie  
 
Voor het verkrijgen van meer informatie met betrekking tot de selectieprocedure kan u contact opnemen met: 
Personeelsdienst, HVZ Taxandria,  Noord-Brabantlaan 68,  2300 Turnhout,  014/47 09 21, personeel@hvztaxandria.be 
 
 
 

  

Functiebeschrijving 
 

Brandweerman 
 

Doel  
1. Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader 

van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele werking van de 
zone te verzekeren. 

2. Het concreet toepassen van het veiligheidsbeleid teneinde de 
hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren. 

 

Beschrijving 
 
 

 
Een brandweerman werkt samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen 
(multifunctionele autopomp, …). Hij heeft taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden met betrekking tot operationele uitvoering en ondersteuning in 
relatie tot de operationele taakgebieden. Daarnaast voert hij opdrachten uit van de 
bevelvoerder en meldt bevindingen altijd aan hem. Vervolgens hanteert hij het 
standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde 
middelen van andere voertuigen. 
 

Kerntaken en takengebied  
Kernresultaatsgebieden 
 
1. Operationeel medewerker basisfunctie (interventie) 

 
Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te 
verwezenlijken. 
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Mogelijke taken (niet limitatief): 
- Het bestrijden van branden en ontploffingen in de ruimste zin van het woord. 
- Het redden van mensen uit gevaarlijke situaties, het beschermen van hun 

goederen en het logistiek ondersteunen van gespecialiseerde 
reddingsacties. 

- Het inperken van het vrijkomen van milieubedreigende stoffen en het 
opruimen ervan alsmede het logistiek 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. Operationeel medewerker (preparatie) 

 
Het onderhouden van zijn fysieke conditie en deelnemen aan oefeningen en 
opleidingen waardoor men zijn taken kan uitvoeren in alle veiligheid voor zichzelf, zijn 
collega’s en de personen die hulp nodig hebben. 

 
Mogelijke taken (niet limitatief): 
- Het deelnemen aan fysieke oefeningen, georganiseerd door de zone. 
- Het deelnemen aan oefeningen, opleidingen, simulaties, plaatsbezoeken en 

bijscholing, onder meer gericht op kennis van het grondgebied van de zone. 
 

Plaats in de organisatie  
De functie krijgt leiding van: 
De brandweerman staat onder de hiërarchische leiding van het middenkader 
(sergeant, adjudant) maar hij kan in interventiesituaties ook onder leiding van een 
korporaal werken. 
 
De functie geeft geen leiding: 
/ 
 

Netwerkelementen  
De functie krijgt info van 
 

Leidinggevende 
onderofficier 

Mondelinge adviezen Persoonlijk contact 

 Beslissingen Persoonlijk contact, 
informeel, mail,…. 

Hogere officier Beslissingen Brief, mail,…. 

Collega’s Mondelinge en schriftelijke 
vragen, adviezen,… 

informeel 

 
De functie geeft info aan 
 

Leidinggevende 
onderofficier 

Mondelinge en schriftelijke 
vragen, adviezen,… 

Persoonlijk contact 

Collega’s Mondelinge en schriftelijke 
vragen, adviezen,… 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail,…. 

Burgers Mondelinge vragen, 
adviezen,… 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail,…. 

Autonomie 
 

De functie kan autonoom beslissen over: 
- De keuze van een alternatieve oplossing indien door een onvoorspelbare 

situatiewijziging of een snelle evolutie van de situatie de opgedragen of in 
procedure voorziene oplossingsmethode onhaalbaar is wegens te groot 
gevaar voor de eigen veiligheid. 

- Het afbreken van een operationele opdracht voor zover er ernstig gevaar 
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blijkt voor de eigen veiligheid en er geen andere oplossing mogelijk is om 
toch de opdracht uit te voeren. 

- De keuze van een betere oplossing indien een onvoorspelbare 
situatiewijziging of een snelle evolutie van de situatie de opgedragen of in de 
procedure voorziene oplossingsmethode minder geschikt maakt of er zich 
een betere aandient en indien de hiërarchische overste niet tijdig bereikbaar 
is of kan zijn. 

- De concrete timing en wijze van uitvoeren van een opdracht, binnen de 
grenzen geschapen door de overste en de operationele procedures. 

 
De functie moet autorisatie vragen voor: 

- De keuze van de inzetprocedure en eventuele afwijkingen op deze 
procedure bij de uitvoering van operationele taken. 

- Elk initiatief dat hem niet is opgedragen door zijn overste, door het 
arbeidsreglement of huishoudelijk reglement van de dienst. 

- Elke bezigheid die de operationaliteit van de dienst beïnvloedt zonder dat er 
specifieke regels zijn afgesproken omtrent de garantie van de operationaliteit 
tijdens deze bezigheid. 

 

Arbeidsomstandigheden 
Arbeidsvoorwaarden 
 

Plaats in het 
organogram 

De brandweerman bevindt zich op het aanwervingsniveau. Hij is 
een uitvoerder in de organisatie van de brandweerploeg. 

Specifieke 
kenmerken 

 Presteren van onregelmatige werktijden 

 Werk op zater-, zon- en feestdagen en ’s 
nachts.  

 Oproepingen zijn mogelijk. 

 Zware en fysieke belasting is mogelijk 
 

Niveau Zesde jaar middelbaar beroepsonderwijs. 
 

Aanwerving Cfr. Administratief en geldelijk statuut 
 

Inwerktijd  Cfr. Administratief en geldelijk statuut 
 

Diploma 
 

Behalen van brevet BO1 tijdens de stage 
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De uiterste datum voor het indienen van uw kandidatuur is  
 

Zondag: 26 november 2017 om 24u00.   
 
De datumstempel van de brief, datum van afgifte bij de dienst Personeel is hiervoor bepalend. 
 
Schriftelijk solliciteren kan: 

 door een gesloten envelop met vermelding ‘selectieprocedure brandweerman/-vrouw vrijwilliger Ravels’: 

 te zenden aan:  
Voorzitter zoneraad  Kristof Hendrickx   
Noord-Brabantlaan 68 
2300 Turnhout 

 Tegen afgiftebewijs tijdens de kantooruren te bezorgen bij de dienst Personeel van de HVZ Taxandria,  
Noord-Brabantlaan 68  
2300 Turnhout 

 
Zorg dat al de nodige documenten zijn toegevoegd! 
 


