
BRANDWEERMAN-VRIJWILLIGER, POST BILZEN
VIA MOBILITEIT IN DEZELFDE GRAAD

BRANDWEERZONE
OOST-LIMBURG

Functie : Je voert elke interventie of taak uit die tot het operationele takenpakket van de brandweer behoort (zoals brand-
bestrijding, technische hulpverlening, milieuvervuiling, …).

Je oefent theoretisch en praktisch met het oog op het goed uitvoeren van de opdrachten.

Je voert zelfstandig kleine opdrachten uit en maakt hiervan een schriftelijk verslag op.

Je bent actief als vrijwilliger met de graad van brandweerman. Je beschikt over technische vaardigheden, je kan goed in 
een team werken en je presteert goed onder druk en in moeilijke omstandigheden. Je woont binnen een straal van 4 
kilometer van de brandweerpost in Bilzen.

Profiel : Je bent benoemd en beschikt over een graadanciënniteit van minstens 2 jaar als brandweerman-vrijwilliger in 
een andere hulpverleningszone. Je bent niet geschorst bij wijze van tuchtmaatregel en je laatste evaluatie beschikt over 
de vermelding “voldoende”. Je voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in de functiebeschrijving die je kan raadplegen 
op http://www.bwol.be/vacatures.html. 

Aanbod : Voor iedere prestatie word je per uur vergoed aan de tarieven zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 19 april 
2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. Deze tarieven variëren
van €15,99 tot €17,32 per uur, in lijn met je geldelijke anciënniteit opgebouwd in je huidige hulpverleningszone.

Je wordt benoemd voor een periode van 6 jaar als vrijwillig personeelslid van de brandweerzone op het einde van de
mobiliteitsstage, bij een evaluatie met vermelding “voldoende”.

Interesse in deze functie?
Stuur voor 7 augustus 2017 je motivatiebrief en uitgebreid cv 
per mail naar personeel@bwol.be of per post naar de voorzitter,
burgemeester Wim Dries, C-mine 50, 3600 Genk.

Voldoe je aan de aanwervingsvoorwaarden op datum van de 
kandidaatstelling dan word je uitgenodigd voor een mondeling 
interview met de examencommissie zoals bepaald door de 
zoneraad op 23 juni 2017. 

Ben je een betrokken en gedreven vrijwilliger in 
een andere zone?

Ben je reeds 2 jaar benoemd als brandweerman-vrijwilliger en woon je 
in de buurt van brandweerpost Bilzen?

Werk je graag in een team op een enthousiaste en respectvolle manier 
samen?

Dan is deze vacature bij onze brandweerzone zeker interessant voor jou!

De brandweerzone Oost-Limburg 
heeft een vacante functie voor:


