
 

 

 
 

Hulpverleningszone IV West-Vlaanderen 
 Zeelaan 37, 8670 KOKSIJDE 

 

 

werft aan: 
 

Brandweerman vrijwilliger via mobiliteit (m/v) 
 

INLEIDING 
Deze vacature wordt ingevuld door de procedure van ‘mobiliteit in dezelfde graad’. Dit is de overplaatsing 
van een personeelslid naar een vacant verklaarde betrekking van dezelfde graad in een andere zone. 

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. 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 
1. Operationeel medewerker basisfunctie (interventie) 

Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken. 
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. 

 
AANWERVINGSVOORWAARDEN 
1. Is vast aangesteld vrijwillig brandweerman en niet geschorst zijn bij wijze van tuchtmaatregel. De 

stagiairs komen niet in aanmerking voor een mobiliteitsbetrekking; 
2. Voldoen aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving; 
3. Beschikken over een graadanciënniteit van minstens twee jaar als brandweerman, aanwervingsstage 

niet inbegregen; 
4. Beschikken over een vermelding “voldoende” bij zijn laatste evaluatie  

(omdat er sinds 1 januari 2015 geen regeling is voor evaluaties voldoet iedereen aan deze voorwaarde). 
Bijkomend moet de vrijwilliger wonen in een straal van 8 km in vogelvlucht van een brandweerpost. 
 
SELECTIEPROCEDURE  

De selectieprocedure bestaat uit een mobiliteitsproef (niet vergelijkend examen): een interview waarin 

onder meer gepeild wordt naar de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaten 

met het functieprofiel, en een praktisch proef over manuele basisvaardigheden. De data worden later 

doorgegeven. 

 
TOELATING TOT DE STAGE EN BENOEMING 
De geselecteerde kandidaten beginnen binnen de 3 maanden (mogelijkheid tot uitstel) vanaf de ontvangst 
van de beslissing aan de mobiliteitsstage die 3 maanden duurt. Daaropvolgend beslist de raad tot al dan 
niet benoeming. 
 
ONS AANBOD 
Bruto uurloon: het personeelslid behoudt zijn prestatievergoedingsschaal van de vorige zone. 
 
INTERESSE? 
Meer informatie en een uitgebreide functiebeschrijving kan je krijgen bij de dienst personeel & HR op tel. 
058 33 26 60 of op www.hvwesthoek.be onder de rubriek werken bij de brandweer. 
De kandidaturen worden uiterlijk op vrijdag 2 september 2016 gericht aan de voorzitter van het 
zonecollege HV Westhoek, Zeelaan 37 te 8670 Koksijde, en omvatten een gemotiveerde sollicitatiebrief, 
curriculum vitae waaruit 2 jaar anciënniteit als brandweerman blijkt, een kopie van het brevet 
brandweerman en een kopie van het rijbewijs. Dit kan zowel per post als per mail op 
sollicitaties.brandweer@koksijde.be  

http://www.hvwesthoek.be/
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