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TOELICHTING bij vacature voor 2 brandweerlieden 

 

HVZ 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 65-tal operationele beroepspersoneelsleden,  een 400-tal  operationele vrijwilligers actief 

en een 20-tal administratieve medewerkers. 

HVZ TAXANDRIA heeft een twee vacatures voor  

Beroepsbrandweerlieden 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

De opdrachten van de brandweer zijn heel verscheiden. Elke dag is anders. Een brandweerman (m/v) blust niet 
alleen branden, maar helpt ook bij verkeersongevallen en springt in de bres voor mensen en dieren in nood. 
Ongevallen, bevrijding van personen, overstromingen, gaslekken, verdrinkingen, vervuiling, wespennesten… 
telkens er gevaar is, wordt er een beroep gedaan op de brandweer. Ook het uitvoeren van de ambulancedienst 
behoort tot de opdrachten. Gezien de taken van de brandweer complexer en meer divers worden, wordt aan 
opleiding en oefening heel wat tijd besteed.  
 

We verwachten van onze brandweerlieden dat deze: 

 deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken. Dit 

is onder meer (niet–limitatief):  

o het bestrijden van branden en ontploffingen in de ruimste zin van het woord. 

o Het redden van mensen uit gevaarlijke situaties, het beschermen van hun goederen en het 

logistiek ondersteunen van gespecialiseerde reddingsacties. 

o 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. 

o Het verrichten van diverse technische (hulpverlenings-) werkzaamheden door het bedienen van 

gespecialiseerd hulpverleningsmaterieel in de meest verscheiden omstandigheden. 

 De eigen fysieke conditie onderhouden en deelnemen aan oefeningen en opleidingen waardoor men 

de taken kan uitvoeren in alle veiligheid voor zichzelf, de collega’s en de personen die hulp nodig 

hebben. Dit houdt onder meer in (niet-limitatief): 

o deelnemen aan fysieke oefeningen, georganiseerd door de zone. 

o Deelnemen aan oefeningen, opleidingen, simulaties, plaats bezoeken en bijscholing, onder meer 

gericht op kennis van het grondgebied van de zone. 

DIPLOMA vereiste: 

 Je behaalde minimum een diploma van het secundair onderwijs (ASO, TSO, KSO). 

Ter info: je hebt een diploma van het BSO indien je een 7de specialisatiejaar volgde.  

 Of je hebt een getuigschrift van beroepssecundair onderwijs (BSO).  

http://www.hvztaxandria.be/index.php
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Waaraan moet je voldoen als je bij HVZ Taxandria wilt werken? 

 Je ben een rustige, kalme persoon die weet hoe te reageren in om het even welke noodsituatie. 

 Je beschikt over een portie moed, doorzettingsvermogen en naastenliefde. 

 Je bent een Belg of EU-burger. 

 Je spreekt, leest en schrijft vlot Nederlands. 

 Je geniet van je burgerlijke en politieke rechten. 

 Je bent minimum 18 jaar  

 Je hebt een rijbewijs B. 

 Je kunt een blanco uittreksel voorleggen uit het strafregister (max. 3 maanden oud). 

 Je beschikt over een medisch geschiktheidsattest dat aantoont dat je sportproeven mag afleggen. 

 Je bent minimum 1,60 m groot. 

 Je kunt snel ter plaatse zijn wanneer er een incident plaats vindt. 

 Je behaalde een federaal geschiktheidsattest (FGA) of je bent vandaag reeds actief als brandweerman. 

 
(In 2015 werden voor gans België de vereiste competenties voor brandweerman (m/v) vastgelegd in een federaal 

geschiktheidsattest. Om dit attest te behalen dien je dus enkele testen en proeven af te leggen. Op de website 

www.civielebescherming.be weet je waar en wanneer de FOD Binnenlandse Zaken (via de opleidingscentra voor civiele 

veiligheid) proeven organiseert en wat de inschrijvingsmodaliteiten zijn). 

Wanneer je aan al deze voorwaarden voldoet is je kandidatuur geldig en kun je deelnemen aan de 

selectieprocedure. 

Wat biedt HVZ Taxandria? 

 Werkzekerheid: na een stageperiode van één jaar word je benoemd in een voltijdse statutaire betrekking. 

 Verloning volgens KB 19 april 2014 (bepaling van het geldelijk statuut van het operationeel personeel van de 

hulpverleningszones). 

 Maaltijdcheques (waarde 7 euro), fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering. 

 Plaats van tewerkstelling: Hulpverleningszone Taxandria.  

 

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor twee jaar.  

http://www.civielebescherming.be/
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INTERESSE voor deze toffe job? Stel je dan vlug kandidaat. 

Schrijf je online in via de volgende link  www.jobpunt.be  en dit uiterlijk tot 26 maart 2017. 

Bezorg ons in bijlage je motivatiebrief, Curriculum Vitae en een kopie van je diploma. 

INFOSESSIE:  

Er wordt een infomoment gehouden op maandagavond 20 maart 2017 om 19h00 op het volgende adres: 

Parklaan12 te Turnhout. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via personeel@hvztaxandria.be. 

 

SELECTIEREGLEMENT en  SELECTIEPROCEDURE 

- Solliciteren kan tot uiterlijk 26 maart 2017. 

Jobpunt Vlaanderen screent alle kandidaturen op hun geldigheid. 

 
- Reserveer alvast de volgende data in je agenda: 

o Schriftelijk examen op woensdag 19 april 2017. 

o Mondeling examen volgens afspraak op donderdag 27 april en vrijdag 28 april 2017. 

 
Enkel via email wordt het exacte tijdstip en de plaats waar het examen afgenomen wordt 

bekendgemaakt. Noteer daarom zeker je emailadres op je Curriculum Vitae. 

 
- Samenstelling van de jury: 

o een officier van HVZ Taxandria; 

o een officier van een andere Hulpverleningszone; 

o een onderofficier van HVZ Taxandria; 

o de directeur bedrijfsvoering van HVZ Taxandria. 

 

- Selectieprocedure: 

o Een schriftelijke proef op 40 punten. De kandidaten moeten in totaal op deze proef minstens 50% 

van de punten behalen. Enkel kandidaten die slaagden voor de schriftelijke proef worden 

uitgenodigd voor de mondelinge proef. 

o Een mondelinge proef op 60 punten. De kandidaten moeten op deze proef minstens 50% van de 

punten behalen. 

 
- Wervingsreserve: 

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor 2 jaar.  

http://www.jobpunt.be/
mailto:personeel@hvztaxandria.be
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 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. 
 

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. 
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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 
 
Beslissingen 

Persoonlijk contact  
 
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,…. 
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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 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 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


