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OPROEP TOT KANDIDATEN VOOR DE FUNCTIE VAN 
VRIJWILLIG HULPVERLENER-AMBULANCIER IN POST 

LICHTERVELDE VIA AANWERVING 

HULPVERLENINGSZONE MIDWEST 
 
Hulpverleningszone Midwest organiseert de dringende hulpverlening vanuit een krachtig netwerk van 17 
brandweerposten verspreid over 15 steden en gemeenten in het midden van West-Vlaanderen. Het is een 
van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in België. 

In de hulpverleningszone zijn 41 operationele beroepskrachten, 12 administratieve personeelsleden en 
een 600-tal vrijwillige brandweermannen en ambulanciers actief ter bescherming van 230 000 inwoners. 

FUNCTIEBESCHRIJVING 
 
Zone Midwest wenst over te gaan tot de aanwerving van één vrijwillige hulpverlener-ambulancier voor 
post Lichtervelde. De ambulancier wordt in dienst genomen zonder operationele taken van de brandweer 
uit te voeren. 

 
Beschrijving 

Je maakt deel uit van het team voor dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) in post Lichtervelde. 
Je draait mee in een systeem waarin de ziekenwagen 24/7 kan uitrukken.  
 
Als hulpverlener-ambulancier maak je deel uit van een belangrijke schakel in de keten van dringende 
geneeskundige hulpverlening. Je werkt steeds in een beperkt team. Je kan doortastend en zelfstandig 
handelingen stellen. Je beschikt over een goed inlevingsvermogen en hebt een bijzondere aandacht voor 
medische hygiëne en preventie.  
 
Ter voorbereiding sta je in voor het onderhoud van de ziekenwagen. Je zorgt dat de inventaris in orde is 
en waar nodig aanvullingen worden gedaan. Je staat ook in nauw contact met de 
materiaalverantwoordelijke om zo steeds voldoende materiaal in voorraad te hebben.  
 
Als hulpverlener-ambulancier ruk je uit voor medische urgenties. Je vervult zo een cruciale rol in de 
operationele werking van de dringende geneeskundige hulpverlening in de zone.  
 
Je vervoert niet alleen een slachtoffer, je behandelt het slachtoffer volgens je kennis en kunde en je brengt 
ook zeer belangrijke informatie van de plaats van het noodgebeuren naar het ziekenhuis over. Aangezien 
je vaak in contact komt met burgers in nood, maar ook met artsen en verpleegkundigen van andere 
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instellingen, bepaal je mee het gezicht van de zone en blijf je in alle omstandigheden begripsvol en 
tactvol.  
 
Je zorgt dat je continu bent bijgeschoold en je houdt je op de hoogte van nieuwe werkwijzen en 
richtlijnen.  
 
Je informeert je over het nieuwe materiaal op de ziekenwagen.  

 
Kerntaken en takengebied 

• Actief deelnemen aan zijn eigen opleiding en zich ontwikkelen tot een zelfstandig en verantwoordelijk 
beroepsbeoefenaar die de kwaliteit van zijn beroepspraktijk continu verbetert.  

• Zijn klinisch inzicht ontwikkelen om de zorgbehoefte van zijn patiënt in te schatten en de geschikte 
hulp voor te stellen.  

• Op professionele wijze communicatie voeren met het slachtoffer, het team en de betrokken 
diensten.  

• Zijn zorgen goed uitvoeren en mee zorgen voor het materiaal.  

• Correct en volledig invullen van digitale ambulanceverslagen. 

• Uitvoeren van medische handelingen conform de opgedragen staande orders en procedure.  

• Gebruiksklaar maken van ziekenwagen na elke ambulance interventie (aanvullen materiaal, orde 
en netheid,…). 

• Optreden als verantwoordelijke op het terrein binnen het DGH-gebeuren conform de afspraken 
binnen FOD Volksgezondheid.  

PROFIEL EN AANWERVINGSVOORWAARDEN 
 

Profiel 

• Je hebt een hart voor hulpverlening. 

• Bij voorkeur heb je ervaring of affiniteit met dringende geneeskundige hulpverlening (een geldige 
badge DGH bezitten, ervaring als ambulancier hebben, in het bezit zijn van het brevet Hulpverlener-
Ambulancier of een bachelordiploma Verpleegkunde met bijzondere beroepstitel Intensieve Zorg en 
Spoedgevallenzorg…). 

• Je kan je voldoende engageren voor de functie, zowel naar opleiding als naar tijdsbesteding.  

• Je bent bereid om te voldoen aan vaccinatieverplichtingen als deze door de federale overheid worden 
opgelegd.  

• Een rijbewijs C is een pluspunt.  

 
Aanwervingsvoorwaarden 

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• Je bent Belg of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of 
van Zwitserland; 

• Je bent ten minste 18 jaar oud; 

• Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (uittreksel 
uit het strafregister); 
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• Je geniet de burgerlijke en politieke rechten; 

• Je bent in orde met de dienstplichtwetten; 

• Je bent houder van een rijbewijs B. 

• Je woont op maximum 5 minuten van de kazerne van Lichtervelde en kan je in geval van een oproep 
binnen deze termijn naar de kazerne begeven (woonplaatsverplichting).  

AANWERVINGSPROCEDURE 

De aanwerving is onderworpen aan het slagen voor een vergelijkend examen. Het vergelijkend examen is 
een mondeling interview waarin de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat 
met de functiebeschrijving en de zone getest worden.  

Het mondelinge interview bestaat uit een voorstelling van jezelf en je cv, een peiling naar je motivatie, je 
inzetbaarheid en je beschikbaarheid en het toetsen van een aantal gedragscompetenties en 
vaktechnische competenties.   

Je moet minimum 50 % behalen om te slagen voor de procedure. 

De rangschikking van de kandidaten gebeurt in volgorde van het behaalde resultaat. De geslaagde 
kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die twee jaar geldig is. 

De hoogst gerangschikte kandidaat die slaagde voor het aanwervingsexamen wordt na een eliminerend 
medisch onderzoek toegelaten tot de aanwervingsstage met ingang van 1 mei 2023. 

INDIENEN KANDIDATUREN 

De kandidaturen moeten uiterlijk op woensdag 8 maart 2023 ingediend zijn.  

Solliciteren kan: 

• per e-mail aan personeel@zonemidwest.be, 

• per brief aan Hulpverleningszone Midwest – t.a.v. de personeelsdienst, Kwadestraat 159, 8800 
Roeselare.   
 

De kandidaturen moeten volgende documenten omvatten: 

• motivatiebrief 

• cv 

• kopie van de identiteitskaart 

• kopie van het rijbewijs B 

• uittreksel uit het strafregister model 596.1 (maximum drie maanden oud op 5 maart 2023) 

• eventuele een kopie van je geldige badge DGH, je brevet hulpverlener-ambulancier of je relevante 
diploma. 

 
 
Voor meer informatie over de procedure kan je terecht bij de personeelsdienst via 051 80 60 16 of 
personeel@zonemidwest.be. 
   


