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Zone1 is één van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones in België. Meer dan 700 beroeps- en 
vrijwillig brandweerlieden en ambulanciers zorgen voor de nodige hulpverlening tijdens talrijke 
interventies en noodgevallen. Meer info vindt u op www.zone1.be. 
Om de vrijwillige werking van haar dienstverlening te versterken, gaat Zone1 over tot de aanleg van 
een wervingsreserve voor de functie van 

 

VRIJWILLIG BRANDWEERMAN (M/V) 
 

Functieprofiel 
 
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.  

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 van 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.  
 
Als vrijwillig brandweerman (m/v) dient men binnen een straal van 5 km in vogelvlucht te wonen voor 
de posten zonder permanentie en 13 km in vogelvlucht voor de posten met permanentie. De posten 
met permanentie zijn momenteel de posten Brugge, Knokke-Heist en Oostende. De andere posten zijn 
de posten Blankenberge, De Haan-Wenduine, Gistel, Middelkerke, Oostkamp (en de voorpost in 
Ruddervoorde) en Torhout. 
Daarnaast dient men zich 22,5 % beschikbaar te stellen over een periode van 1 kalenderjaar. Dit 
betekent dat men van het totaal aantal uren in een jaar 22,5 % dient beschikbaar te zijn.  
De gewone beschikbaarheid binnen de woonplaatsverplichting en alle vergoede prestaties worden 
meegerekend. 
 
 
 
 

http://www.zone1.be/


Aanwervingsvoorwaarden 
 

1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de EER of Zwitserland 
2. ten minste 18 jaar oud zijn 
3. 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 
4. de burgerlijke en politieke rechten genieten 
5. in orde zijn met de dienstplichtwetten 
6. houder zijn van rijbewijs B 
7. houder zijn van een geldig FEDERAAL GESCHIKTHEIDSATTEST (info op 
http://www.civieleveiligheid.be) 
 
 
De kandidaat dient uiterlijk op 15 oktober 2016 te voldoen aan alle aanwervingsvoorwaarden.  
 
 

Aanwervingsproef en wervingsreserve 
 
De aanwervingsproef bestaat uit een vergelijkend examen dat bestaat uit een mondeling interview. In 
dit interview wordt gepeild naar de competenties en de ervaring van de kandidaat. Op basis hiervan 
wordt een rangschikking opgemaakt. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een 
wervingsreserve die twee jaar geldig is. De geldigheidsduur kan ten hoogste 2x voor twee jaar verlengd 
worden. 
 
 

Toelating tot de stage en benoeming 
 
Iedere benoeming begint met een stage. Deze stage begint op de dag van indiensttreding. De stage 
begint met het volgen van de opleiding die nodig is voor het behalen van het brevet van brandweerman 
en eindigt 1 jaar na het behalen van het brevet van brandweerman.  
De stage duurt 1 jaar voor de stagiair die op de dag van indiensttreding al houder is van het brevet van 
brandweerman.  
Om benoemd te kunnen worden, moet de stagiair op het einde van de aanwervingsstage houder zijn 
van het brevet van brandweerman. De vrijwillige stagiair wordt benoemd voor een duur van zes jaar. 
Na het advies van de commandant te hebben ontvangen, wordt de benoeming stilzwijgend vernieuwd 
voor een nieuwe periode van zes jaar, behalve bij gemotiveerde beslissing door de raad. 
 
 

Ons aanbod 
 
Bruto geïndexeerd uurloon (aan de huidige index):  

- als stagiair: € 12,61 
- na de stage: € 14,53 + evolutie in de salarisschaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.civieleveiligheid.be/


Kandidaatstellingen 
 

De kandidaatstelling met CV, motivatie, een kopie van uw geldig federaal geschiktheidsattest en een 
rijbewijs B wordt tot en met 4 november 2016 gericht aan het zonesecretariaat:  

- ofwel via (aangetekende) brief met datum poststempel als bewijs: Siemenslaan 8, 8020 
Oostkamp 

- ofwel per e-mail gericht aan het zonesecretariaat via vacatures@zone1.be 
Meer info kunt u verkrijgen op www.zone1.be of via het telefoonnummer 050 840 361. 
 
Opmerking: De kandidaten dienen het bewijs te leveren dat zij voldoen aan de 
deelnemingsvoorwaarden en maken de daartoe vereiste documenten over.  
Indien u reeds tewerkgesteld bent als brandweerman buiten Zone 1 dient u geen federaal 
geschiktheidsattest af te leveren, maar dient u een bewijs te leveren dat u tewerkgesteld bent binnen 
een betrekking van brandweerman (m/v) in een andere zone. 
 
 

http://www.zone1.be/

