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Beroepsbrandweerman/ambulancier 

 

  
  

  

 

 

Beroepsbrandweerman/ambulancier bij 

Brandweerzone Rivierenland 
 

De inwoners van de gemeenten in Brandweerzone Rivierenland rekenen op jou! 

 

➢ Hou je van uitdagingen, mensen helpen en je grenzen verleggen? 

➢ Ben je sociaal, sportief en een teamspeler? 

➢ Dan is beroepsbrandweerman/ambulancier echt iets voor jou! 
 

De brandweerzone Rivierenland organiseert een wervingsprocedure voor 

beroepsbrandweerman/ambulancier (B0-0 – B0-1 – B0-2 – B0-3 – B0-4) en dit via 

aanwerving, professionalisering in eigen en andere zone, en mobiliteit in dezelfde graad. 

Dit voor het aanleggen van zonale werfreserves per toelatingsprocedure. 

 

 

Een job met betekenis!  
  
Beroepsbrandweerman worden begint met een passie voor hulpverlening. 

Je levert een belangrijke bijdrage aan je omgeving in nood.  

De opdrachten van de brandweer zijn heel verscheiden. Elke dag is anders! 

 

 

Jouw taken - brandweer 
 

• Je bestrijdt branden en ontploffingen 

• Je redt mensen uit gevaarlijke situaties en beschermt hun eigendommen 

• Je zorgt voor de logistieke ondersteuning van gespecialiseerde reddingsacties  

• Je helpt bij het bestrijden en opruimen van milieuvervuiling en ondersteunt de 

gespecialiseerde ploegen bij incidenten met gevaarlijke stoffen 

• Je werkt mee aan diverse technische hulpverleningsopdrachten 

• Je neemt deel aan oefeningen, opleidingen en bijscholingen en je houdt je conditie 

op peil 

• Je zorgt samen met je collega’s dat de operationele werking optimaal is, met respect 

voor de gedragscode van de brandweer 

 

Jouw taken - DGH 
 

• Je dient de eerste medische zorgen toe 

• Je vervoert slachtoffers en zorgt voor een correcte briefing aan het ziekenhuis 

• Je onderhoudt de ziekenwagen, controleert de inhoud en vult aan waar nodig  

• Je werkt samen met artsen, zorgkundigen en verpleegkundigen 

• Je neemt deel aan oefeningen, opleidingen en bijscholingen  

• Je voert bijkomende taken uit ter ondersteuning van de dienst 
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Jouw profiel 

 

• Je bent medisch, fysiek en psychisch geschikt voor de functie 

• Je bent handig en beschikt over een 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 

• Je voldoet op het einde van je stage aan het basis functieprofiel van brandweerman-

ambulancier 

• Je beschikt op het einde van je stage over het brevet brandweerman, DGH en je 

behaalde je rijbewijs C 

 

Toelatingsvoorwaarden 

 

1. Aanwervingsvoorwaarden: 

• Je bent Belg of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de EER of van 

Zwitserland  

• Je bent minstens 18 jaar 

• Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde 

betrekking (bewijs door een uittreksel uit het strafregister dat maximum 3 

maanden oud is op uiterlijk 9 maart 2023) 

• Je geniet de burgerlijke en politieke rechten 

• Je bent in orde met de dienstplichtwetten 

• Je hebt een rijbewijs van minstens categorie B 

• Je beschikt over een federaal geschiktheidsattest (FGA) voor het basiskader 

• Op het einde van je aanwervingsstage beschik je over het brevet DGH en je 

behaalde je rijbewijs C 

 

2. Professionalisering in eigen of andere zone voor vrijwillig personeel: 

• Je bent benoemd als vrijwillig personeelslid 

• Je voldoet aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving 

• Je beschikt over een graadanciënniteit van minstens 2 jaar in dezelfde en/of 

hogere graad (aanwervingsstage niet inbegrepen) 

• Je beschikt over een vermelding ‘voldoende’, ‘goed’ of ‘zeer goed’ bij je 

laatste evaluatie 

• Je beschikt niet over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie 

• Op het einde van je professionaliseringsstage beschik je over het brevet DGH 

en je behaalde je rijbewijs C 

 

3. Mobiliteit in dezelfde graad voor beroepspersoneel: 

• Je bevindt je in een positie van dienstactiviteit. Stagiairs komen niet in 

aanmerking 

• Je voldoet aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving 

• Je beschikt over een graadanciënniteit van minstens 2 jaar (aanwervingsstage 

niet inbegrepen) 

• Je beschikt over een vermelding ‘voldoende’, ‘goed’ of ‘zeer goed’ bij je 

laatste evaluatie 

• Je beschikt niet over niet-doorgehaalde tuchtsancties 

• Op het einde van je mobiliteitsstage beschik je over het brevet DGH en je 

behaalde je rijbewijs C 
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Arbeidsvoorwaarden 

 
• Je wordt aangesteld door het zonecollege als statutair personeelslid binnen de 

brandweerzone. Je wordt tewerkgesteld in 1 van onze brandweerposten waar 

beroepspersoneel aanwezig is, afhankelijk van de noodzaak van het moment 

• Een salaris volgens de wettelijke barema’s B0-0 – B0-1 – B0-2 – B0-3 – B0-4 

• Je werkt in 12-uren dienst, startuur is afhankelijk van je werkpost en varieert 

tussen 06.00u en 08.00u 

• Maaltijdcheques van €6 met een eigen bijdrage van €1,09 

• Hospitalisatieverzekering 

• Vakantiegeld en eindejaarspremie 

• Fietsvergoeding 

• Terugbetaling abonnement openbaar vervoer 

 

 

Kandidaat stellen 
 

Solliciteer via https://www.jobsolutions.be/register/14140-75 en dit tot  

Uiterlijk 9 maart 2023 om 23.59u. 

Bezorg ook in bijlage volgende documenten (verplicht): 

- Motivatiebrief 

- CV 

- Kopie brevetten en attesten                                                                                

- Kopie rijbewijs 

- Uittreksel uit het strafregister dat max. 3 maanden oud is op 9 maart 2023 

 
 

Selectieprocedure 
 

Je kan deelnemen aan de vergelijkende selectieprocedure wanneer je: 

• tijdig bent ingeschreven via de correcte link 

• ons tijdig de correcte documenten bezorgd hebt 

• voldoet aan de voorwaarden op de eerste dag van de wervingsproef 

 

Het examen wordt georganiseerd door de brandweerzone, in samenwerking met een 

extern selectiekantoor. 

 

De vergelijkende wervingsproef test de motivatie, de inzetbaarheid, de beschikbaarheid 

en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving. De wervingsproef 

bestaat uit verschillende onderdelen: 

 

1. De preselectieproef 

Deze proef omvat een reeks van multiple choice vragen.  

Kandidaten dienen minstens 50% te behalen op deze test om verder te kunnen gaan 

naar het volgende onderdeel. De uitslag van deze proef wordt niet mee opgenomen in de 

eindscore van de kandidaat (telt niet mee in de eindrangschikking). 

 

 

  

https://www.jobsolutions.be/register/14140-75
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2. De praktische proef 

Deze proef omvat een groepsproef en individuele technische testen. Kandidaten dienen 

minstens 60% te behalen om toegelaten te worden tot het volgende onderdeel.  

 

3. De mondelinge proef.  

Deze proef omvat o.a. een competentiegericht interview bedoeld om de motivatie, de 

inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functie en de zone te 

testen. Een persoonlijkheidsvragenlijst wordt vooraf door de kandidaat ingevuld en deze 

dient ter ondersteuning van het interview. Kandidaten dienen minstens 60% te behalen 

op de mondelinge proef. 

 

Om als geslaagd beschouwd te worden in de volledige proef dien je 60% van het totaal 

van de punten te behalen. Je wordt gerangschikt volgens de totaal behaalde punten per 

toelatingsprocedure (aanwerving – professionalisering eigen zone – professionalisering 

andere zone – mobiliteit). 

 

Er worden werfreserves aangelegd per selectieprocedure met een looptijd van 2 jaar. De 

aanstelling is ondergeschikt aan een eliminerend medisch onderzoek. 

 

 

Timing 
 

De selectieprocedure gaat door op volgende momenten: 

- Preselectieproef op 13 maart 2023 tussen 17.00u en 22.00u in post Duffel – 

Spoorweglaan 2 te 2570 Duffel.  

- Praktische proef op 20 april 2023 en 21 april 2023 vanaf 7.00u in post Duffel – 

Spoorweglaan 2 te 2570 Duffel.  

- Mondelinge proef op 5 mei 2023, 10 mei 2023, 11 mei 2023 en 12 mei 2023 

vanaf 7.00u in post Mechelen – Plattebeekstraat 11 te 2800 Mechelen.  

 

De dag en het exacte tijdstip waarop je wordt verwacht wordt steeds meegedeeld in de 

persoonlijke uitnodiging. 

 

Per onderdeel van de selectieprocedure word je op de hoogte gebracht van je resultaat en 

weet je of je door kan naar de volgende proef. 

 

 

Heb je nog vragen/interesse?  
 

Contacteer HRM dienst via aanwervingen@bwzr.be 

 

mailto:aanwervingen@bwzr.be

