jobinhoud

BEROEPS
BRANDWEER

IN HOOFDBEROEP
Als beroepsbrandweerman of -vrouw, werk je in hoofdberoep bij de brandweer(zone).

PLOEGENSYSTEEM OF DAGDIENST
Beroepsbrandweerlui werken in ploegen of in dagdienst, afhankelijk van de functie en de post.

jobinhoud

In de kazerne, sta je elke shift paraat voor alle dringende interventies: o.a. technische en logistieke
hulpverlening, brandbestrijding en bevrijding na ongeval. Daarnaast werk je mee aan het onderhoud
van de kazerne en het materieel, en voer je administratieve en technische taken uit.
Ook dringende medische hulpverlening met de ziekenwagen zal tot je takenpakket behoren. Bij
Brandweerzone Oost-Limburg zijn alle beroepsbrandweerlui ook ambulanciers ‘Dringende Geneeskundige Hulp’ (DGH). Hiervoor zal je 135u ambulanciersopleiding en 40u stage op een spoeddienst
volgen.
Tenslotte zal je (in overleg) ook een specialisatie toegewezen krijgen en hierin opgeleid worden.
Specialisaties binnen de brandweer zijn o.a. brandweerduiker, het RED-team (reddingen op hoogte),
team Incident Gevaarlijke Stoffen, …

NIVEAUS
Je kan als beroepsbrandweerman of -vrouw aangeworven worden en werken op 3 niveaus:
basiskader: geen diplomavereiste - middenkader: bachelordiploma - hoger kader: master (of HOLT)
Je hebt de mogelijkheid om tijdens je loopbaan bij de brandweer door te groeien, mits je slaagt in
één of meerdere (hogere) brevetopleidingen aan de brandweerschool en in de bevorderingsproeven
van de zone zelf.

LOON
Voor je arbeidsprestaties ontvang je een vast maandloon en maaltijdcheques. Daarnaast bevat je
verloningspakket ook een hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding.

www.bwol.be/vacatures • personeel@bwol.be
www.facebook.com/brandweerzoneoostlimburg

sollicitatie en werving

BEROEPS
BRANDWEER

SOLLICITATIE
Om beroepsbrandweer te worden, moet je eerst een Federaal GeschiktheidsAttest (FGA) behalen.
Daarna (pas) kan je solliciteren op een vacature bij de brandweerzone van jouw keuze.
STAP 1: BEHAAL JE FGA
Je kan inschrijven voor het FGA op drie niveaus: FGA basiskader, middenkader of hoger kader. Om
brandweerman of -vrouw te worden, is (minstens) een FGA basiskader vereist. Het FGA bestaat uit
3 geschiktheidsproeven, aangepast aan je diplomaniveau: een competentietest, een handvaardigheidstest en een fysieke test. Je kan ze afleggen bij elke brandweerschool in België (in Limburg bij
PLOT te Genk).
Als je het FGA behaalt, is dat geldig voor onbepaalde duur, behalve de fysieke geschiktheid. Die
telt slechts 2 jaar, beiden moeten geldig zijn om te kunnen solliciteren! Als je lichamelijke geschiktheid niet meer geldig is, kan je inschrijven om deze apart te vernieuwen.
Schrijf je tijdig in voor je FGA op www.ikwordbrandweer.be Je vindt er ook alle info terug. Als er
momenteel geen FGA-sessies gepland zijn, kan je inschrijven voor het ‘FGA Alert’. Je krijgt dan een
verwittiging via e-mail bij nieuwe data.
STAP 2: SOLLICITEER
Aanwervingen bij de brandweer gebeuren altijd via een vacature, waarop je solliciteert mét FGA
inclusief geldige lichamelijke geschiktheid. Op www.ikwordbrandweer.be vind je alle vacatures bij de
brandweer. Je kan ook een 'Vacature Alert' instellen, dat jou verwittigt bij nieuwe vacatures.

AANWERVINGSSTAGE
Na aanwerving, start je met de brandweeropleiding BO1, gevolgd door een praktijkstage in de
brandweerpost.
De brandweeropleiding BO1 volg je tijdens de werkuren aan de Vlaamse brandweerscholen en
omvat 264u theorie, praktijk en uitbouw fysieke conditie
Tijdens de stage in de brandweerpost leer je alle types taken en interventies correct uitvoeren.
Het is ook de bedoeling dat je tijdens de aanwervingsstage een ambulanciersbrevet en een rijbewijs C behaalt.
Bij aanwerving op niveau middenkader, dien je nog bijkomende brevetopleiding(en) te volgen.
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