
Brandweer zone Kempen

Functiebeschrijving brandweerman

1.1 Doel
 Het vervullen van een veelheid van operatoneel uitvoerende taken in het kader van de 

basisbrandweerzorg teneinde een goede operatonele werking van de zone te verzekeren.
 Het concreet toepassen van het veiligheidsbeleid teneinde de 

hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren.

1.2 Beschrijving
Een brandweerman werkt samen met de gehele bezetng van een brandweerwagen 
(multfunctonele autopomp  ). . Hij heef taken  bevoegdheden en verantwoordelijkheden met 
betrekking tot operatonele uitvoering en ondersteuning in relate tot de operatonele taakgebieden. 
Daarnaast voert hij opdrachten uit van de bevelvoerder en meldt bevindingen altjd aan hem. 
Vervolgens hanteert hij het standaardmaterieel van de brandweerwagen  eventueel aangevuld met 
benodigde middelen van andere voertuigen.

1.3 Kerntaken en takengebied

Operatoneel medewerker basisfuncte (intervente)

Deelnemen aan interventes teneinde de operatonele doelstellingen van de zone te verwezenlijken.

Mogelijke taken (niet limitatef :
- Het bestrijden van branden en ontplofngen in de ruimste zin van het woord.
- Het redden van mensen uit gevaarlijke situates  het beschermen van hun goederen en het 

logistek ondersteunen van gespecialiseerde reddingsactes.
- Het inperken van het vrijkomen van milieubedreigende stofen en het opruimen ervan 

alsmede het logistek ondersteunen van gespecialiseerde ploegen bij het optreden bij 
incidenten met gevaarlijke stofen.

- Het verrichten van diverse technische (hulpverlenings-  werkzaamheden door het bedienen 
van gespecialiseerd hulpverleningsmaterieel in de meest verscheiden omstandigheden.

Operatoneel medewerker (preparate)

Het onderhouden van zijn fysieke condite 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.

Mogelijke taken (niet limitatef :
- Het deelnemen aan fysieke oefeningen  georganiseerd door de zone.
- Het deelnemen aan oefeningen  opleidingen  simulates  plaatsbezoeken en 

bijscholing  onder meer gericht op kennis van het grondgebied van de zone.
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1.4 Plaats in de organisatie
De functe krijgt leiding van:
De brandweerman staat onder de hiërarchische leiding van het middenkader (sergeant  adjudant  
maar hij kan in interventesituates ook onder leiding van een korporaal werken.

De functe geef geen leiding:
/

1.5 Netwerkelementen

De functie krijgt info van

Leidinggevende 
onderofficier

Mondelinge 
adviezen

Persoonlijk contact

Beslissingen Persoonlijk contact,
informeel, mail,….

Hogere officier Beslissingen Brief, mail,….
Collega’s Mondelinge en 

schriftelijke vragen, 
adviezen,…

informeel

De functie geeft info aan

Leidinggevende 
onderofficier

Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen,…

Persoonlijk contact

Collega’s Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen,…

Persoonlijk contact,
informeel, mail,….

Burgers Mondelinge vragen,
adviezen,…

Persoonlijk contact,
informeel, mail,….

1.6 Autonomie
De functe kan autonoom beslissen over:

 De keuze van een alternateve oplossing indien door een onvoorspelbare situatewijziging of 
een snelle evolute van de situate de opgedragen of in procedure voorziene 
oplossingsmethode onhaalbaar is wegens te groot gevaar voor de eigen veiligheid.

 Het afreken van een operatonele opdracht voor zover er ernstg gevaar blijkt voor de eigen 
veiligheid en er geen andere oplossing mogelijk is om toch de opdracht uit te voeren.

 De keuze van een betere oplossing indien een onvoorspelbare situatewijziging of een snelle 
evolute van de situate de opgedragen of in de procedure voorziene oplossingsmethode 
minder geschikt maakt of er zich een betere aandient en indien de hiërarchische overste niet 
tjdig bereikbaar is of kan zijn.

 De concrete tming en wijze van uitvoeren van een opdracht  binnen de grenzen geschapen 
door de overste en de operatonele procedures.

De functe moet autorisate vragen voor:
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 De keuze van de inzetprocedure en eventuele afwijkingen op deze procedure bij de 
uitvoering van operatonele taken.

 Elk initatef dat hem niet is opgedragen door zijn overste  door het arbeidsreglement of 
huishoudelijk reglement van de dienst.

 Elke bezigheid die de operatonaliteit van de dienst beïnvloedt zonder dat er specifeke regels
zijn afgesproken omtrent de garante van de operatonaliteit tjdens deze bezigheid.

1.7 Arbeidsomstandigheden/arbeidsvoorwaarden

Plaats in het 
organogram

De brandweerman bevindt zich op het 
aanwervingsniveau. Hij is een uitvoerder in de 
organisate van de brandweerploeg.

Specifeke 
kenmerken

 Presteren van onregelmatge werktjden
 Werk op zater-  zon- en feestdagen en ’s 

nachts. 
 Oproepingen zijn mogelijk.
 Zware en fysieke belastng is mogelijk

Niveau Zesde jaar middelbaar beroepsonderwijs.

Aanwerving Cfr. Administratef en geldelijk statuut

Inwerktjd Cfr. Administratef en geldelijk statuut

Diploma Behalen van brevet BO1 tjdens de stage

Brandweer zone Kempen • Stelenseweg 92 • 2440 Geel • tel. 014 56 66 30
brandweer@geel.be • btw BE 0500.915.126 • BE54 0910 1884 4297

Pagina 3 van 3

mailto:brandweer@geel.be


Functiebeschrijving

Hulpverlener - ambulancier
(operationeel kader)

Deze functie is in principe gekoppeld aan de functie van basis-,
middenkader of luitenant.

De zone voorziet deze functie in functie van haar risicoanalyse.

Er bestaat echter de mogelijkheid dat in bepaalde zones een
ambulancier in dienst wordt genomen zonder operationele taken van

de brandweer uit te voeren en zonder een brandweergraad te dragen.
(KB 23/08/2014)

Beschrijving
De hulpverlener-ambulancier maakt deel uit van een belangrijke 
schakel in de keten van dringende geneeskundige hulpverlening. Hij 
werkt in een beperkt team. Hij kan doortastend en zelfstandig 
handelingen stellen. Hij beschikt over een goed inlevingsvermogen en 
heeft een bijzondere aandacht voor medische hygiëne en preventie.

Ter voorbereiding staat de hulpverlener-ambulancier in voor het 
onderhoud van de ziekenwagen. Hij zorgt dagelijks dat de inventaris in
orde is en dat waar nodig aanvullingen worden gedaan. Hij staat ook in
nauw contact met de materiaalverantwoordelijke om zo steeds 
voldoende materiaal in voorraad te hebben.

De hulpverlener-ambulancier rukt uit voor medische urgenties en voor 
bijstand aan de brandweer bij zware interventies. Hij vervult zo een 
cruciale rol in de operationele werking van de brandweer en de 
dringende geneeskundige hulpverlening in de zone.
  
De hulpverlener-ambulancier vervoert niet alleen een slachtoffer, hij 
behandelt het slachtoffer volgens zijn kennis en kunde en hij brengt 
ook zeer belangrijke informatie van de plaats van het noodgebeuren 
naar het ziekenhuis over. Aangezien hij vaak in contact komt met 
burgers in nood maar ook met artsen en verpleegkundigen van andere
instellingen, bepaalt hij mee het gezicht van de zone en blijft hij in alle 
omstandigheden begripsvol en tactvol.

De hulpverlener-ambulancier zorgt dat hij continu bijgeschoold is en hij
houdt zich op de hoogte van nieuwe werkwijzen en richtlijnen.

De hulpverlener-ambulancier informeert zich continu over het nieuwe 
materiaal in de ziekenwagen.

Kerntaken en takengebied
Voor de functie hulpverlener-ambulancier wordt verwezen naar het 
competentieprofiel opgemaakt door FOD volksgezondheid.



De functiebeschrijving voor de onderdelen:
 Plaats in de organisatie
 Netwerkelementen
 Autonomie
 Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden

is terug te vinden bij de aangekoppelde functie of volgens de 
bepalingen in het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van 
het statuut van het operationeel personeel van de 
hulpverleningszones, met uitzondering van niet-brandweerman 
ambulanciers (KB 23/08/2014)

Arbeidsomstandigheden
Arbeidsvoorwaarden Diploma, brevet, 

getuigschrift, …
Behalen en behouden van brevet ambulancier 
(KB 13/02/1998)
Voorwaarden KB 23/08/2014

Specifieke 
kenmerken

 Presteren van onregelmatige werktijden
 Werk op zater-, zon- en feestdagen en 

’s nachts. 
 Oproepingen zijn mogelijk.
 Zware en fysieke belasting is mogelijk
 Psychische belasting is mogelijk

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van … tot vaststelling van de
functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van de

hulpverleningszones

Jan JAMBON
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Inschrijvingsformulier vrijwillig brandweerman 

Persoonlijke gegevens 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………… 

Voornaam: ………………………………………………………………….  M / V 

Straat: ………………………………………………………………….. Nr: ……………………. 

Postcode: ……………………………. Woonplaats: ………………………………………….. 

Telefoon/GSM: ………………………………………………………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: …………………………  Geboorteplaats: …………………………….... 

Rijksregisternummer: ………………………  Burgerlijke staat: …………………………. 

Rijbewijs type: …………………………………………………………………………………………. 

Huidige job: …………………………………………………………………………………………….. 

Mijn voorkeur voor standplaats gaat uit naar 

 

 

  

 

 

 

Motivatie 
Vertel hieronder kort waarom je graag als vrijwillig brandweerman aan de slag wil: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Gelieve volgende documenten aan dit inschrijvingsformulier toe te voegen: 

o uitgebreid curriculum vitae met vermelding van studies, werk en interesses  

o uittreksel strafregister (maximum 3 maanden oud)  

o kopie rijbewijs B  

o kopie federaal geschiktheidsattest  

o kopie identiteitskaart  

 

Stuur alle documenten per e-mail naar : vacature@brandweerzonekempen.be  

 

Uiterste datum inschrijving: 17 juli 2019 

o Balen o Herenthout 

o Geel o Mol 

o Grobbendonk o Westerlo 

o Herentals  


