jobinhoud

IN BIJBEROEP
Als brandweervrijwilliger combineer je jouw studies, jouw hoofdberoep (de job die je nu al uitoefent) of
je werkloosheidsuitkering, met je taken als brandweervrijwilliger in bijberoep.

INTERVENTIES OP OPROEPBASIS
Interventies oefen je uit op oproepbasis, waarbij een ‘pieper’ jou naar de kazerne roept.
Bij oproep, dien je binnen de 8 minuten in de brandweerpost te zijn. Logisch als je even nadenkt:
de brandweer moet zo snel mogelijk kunnen uitrukken en jij wilt zelf ook op tijd de post bereiken, om
deel uit te maken van de (reddings)actie. Je woont dan ook op max. 4 km (of 8 min.) van de post.
Je bepaalt zelf wanneer je oproepbaar bent voor interventies en wanneer niet. Je registreert dit in
een app. We verwachten dat je op jaarbasis minstens 25% beschikbaar bent.

ANDERE PRESTATIES
Naast de interventies, ben je als brandweervrijwilliger ook actief in en rond de kazerne. Je volgt
jaarlijks opleiding aan de brandweerschool (24u) en oefent met je eigen team in de post (24u),
zodat je bij interventies perfect op mekaar ingespeeld bent. Je voert ook een aantal geplande taken
uit, zoals het onderhoud van de kazerne en het materieel, verhelpen van evt. technische problemen,
administratieve taken verbonden aan je interventies en andere opdrachten.

NIVEAUS
Je kan als brandweervrijwilliger aangeworven worden en werken op 3 niveaus:
basiskader: geen diplomavereiste - middenkader: bachelordiploma - hoger kader: master (of HOLT)

VERGOEDING
Voor al jouw interventies en andere prestaties ontvang je een vergoeding per gepresteerd uur, die
uitbetaald wordt per kwartaal. Voor interventies ‘s nachts en in het weekend, krijg je een toeslag.
Brandweerprestaties worden beschouwd als bijverdienste en geven dus geen recht op pensioenopbouw. De vergoedingen zijn wel belastingvrij tot max. € 4.460 (2018) per fiscaal jaar.
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sollicitatie - werving

SOLLICITATIE
Om brandweervrijwilliger 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
incl. 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 de basis brandweeropleiding BO1, gevolgd door een praktijkstage in de
brandweerpost (beiden worden achteraf vergoed, mits slagen).
De brandweeropleiding omvat 264u theorie, praktijk en uitbouw fysieke conditie en duurt +/- 2
jaar. De opleiding gaat 's avonds en op zaterdag door (voor combinatie met je studies of werk).
Tegelijkertijd draai je al beperkt mee in jouw post en leer je alle taken en interventies uitvoeren.
Na het behalen van je brevet BO1, volgt 1 jaar praktijkstage in de post als stagiair-brandweerman.
Bij aanwerving op niveau middenkader, dien je nog bijkomende brevetopleiding(en) te volgen.
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