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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. 
 
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 (FGA) voor het basiskader, het middenkader of het hoger 

kader als vermeld in artikel 35. (Nog geen FGA? Surf dan naar www.ikwordbrandweer.be) 

 

Bijkomende voorwaarden 
 
De officiële en daadwerkelijke verblijfplaats hebben binnen een afstand van 8 km van de kazerne van de post waaraan ze 
toegewezen worden. De 8 km worden 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. 
Het operationeel vrijwilligerspersoneel van de hulpverleningszone dat, ingevolge verhuis, niet meer aan de 

woonplaatsverplichting voldoet voor de post waaraan het toegewezen werd, 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. 

 

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  

Hulpverleningszone Taxandria 
Oproep tot kandidaten voor de functie van brandweerman/vrouw vrijwilliger 

Het aanleggen van een wervingsreserve van 2 jaar voor post Ravels 
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Solliciteren 
 
Schriftelijk solliciteren kan: 

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

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

 Tijdens de kantooruren te bezorgen aan de personeelsdienst (Noord-Brabantlaan 68, 2300 Turnhout) 

 Via mail aan personeel@hvztaxandria.be  
 

De uiterste datum voor het indienen van uw kandidatuur is 31 oktober 2020 om 24u00. 
 
Aan uw kandidatuurstelling moet u onderstaande documenten toevoegen om geldig te solliciteren. 

 Motivatiebrief (Wenst u te solliciteren voor meerdere posten? Gelieve dit duidelijk te vermelden in je motivatiebrief.) 

 CV  

 Kopie federaal geschiktheidsattest (FGA) 

 Kopie rijbewijs B (voor- en achterzijde) 

 Kopie identiteitskaart (voor- en achterzijde) 

 Uittreksel strafregister (maximum drie maanden oud op 31 oktober 2020) 

 

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

vergelijkend examen. 

Het vergelijkend examen bestaat uit een mondeling interview en is bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de 

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

  

De kandidaten vullen een persoonlijk profielanalyse in. Het rapport van dit assessment zal ter ondersteuning van de jury 

gebruikt worden. Het rapport is adviserend. 

 

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

gerangschikt in functie van het resultaat van de mondelinge proef.   

  

De mondelinge selectieproeven worden georganiseerd in de week van 16/11/2020 en de week van 23/11/2020. 

 
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. 
 

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 
De volledige functieomschrijving is te vinden op onze website www.hvztaxandria.be. 

file://///DC1/HVZTaxandria/01_Bedrijfsvoering/Personeel/AANWERVING%20BEVORD/AWB/AANWERVING/2.%20OPERATIONEEL%20PERSONEEL/VRIJWILLIGERS/SELECTIE%202018/6.%20Publicaties/personeel@hvztaxandria.be
file://///DC1/HVZTaxandria/01_Bedrijfsvoering/Personeel/AANWERVING%20BEVORD/AWB/AANWERVING/2.%20OPERATIONEEL%20PERSONEEL/VRIJWILLIGERS/SELECTIE%202018/6.%20Publicaties/www.hvztaxandria.be

