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1. Vacante plaatsen: enkel voor personeelsleden van de zone 

 

Post Bree: 2 plaatsen 
Post Leopoldsburg: 3 plaatsen 
Post Lommel: 1 plaats 
Post Neerpelt: geen vacante plaatsen, enkel overgangsreserve 
Er wordt tevens een overgangsreserve (duurtijd 2 jaar) aangelegd. 
 

2. Functiebeschrijving  

De functie van hulpverlener-ambulancier behoort tot het ambulancepersoneel dat geen brandweerman is. 
De hulpverlener-ambulancier maakt deel uit van een belangrijke schakel in de keten van dringende 
geneeskundige hulpverlening. Hij werkt in een beperkt team en kan doortastend en zelfstandig handelingen 
stellen. Hij beschikt over een goed inlevingsvermogen en heeft een bijzondere aandacht voor medische 
hygiëne en preventie. 

De hulpverlener-ambulancier rukt uit voor medische urgenties. Hij vervoert niet alleen een slachtoffer, hij 
behandelt het slachtoffer volgens zijn kennis en kunde en brengt ook zeer belangrijke informatie van de 
plaats van het noodgebeuren naar het ziekenhuis over. Na een interventie zorgt hij er voor dat de ambulance 
zo snel mogelijk terug inzetbaar is (aanvullen voorraden, reinigen materiaal, ...). Hij neemt deel aan 
oefeningen en opleidingen met het oog op het goed uitvoeren van de hem toegewezen opdrachten. 

Aangezien hij vaak in contact komt met burgers in nood, is hij een uithangbord van de zone en blijft hij in alle 
omstandigheden begrip- en tactvol. 

De te leveren prestaties zijn variabel en je werkt in een flexibele dienstregeling. Je voldoet aan een 
woonplaatsverplichting (wonen op maximum 8 minuten van de brandweerpost). Daarnaast volg je de nodige 
bijscholing. 
 

De volledige functiebeschrijving vind je op www.hvznl.be 
 

3. Aanwervingsvoorwaarden 
 

Ten laatste op 21 oktober 2018  moet voldaan zijn aan onderstaande voorwaarden: 
- benoemd zijn; 

- beschikken over een anciënniteit van ten minste twee jaar, aanwervingsstage niet inbegrepen; 

- beschikken over een vermelding “voldoende”, “goed” of “zeer goed bij de laatste evaluatie; 

- niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie; 

- voldoen aan de woonplaatsverplichting (wonen op maximum 8 minuten van de brandweerpost)  
 

 

 

4. Timing 

 

Afsluiting inschrijvingen 21/10/2018 

Datum van de proef 22/10/2018 
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5. Aanwervingsproeven 

Het vergelijkend examen bestaat uit een mondelinge proef . Deze proef dient om de motivatie, de 
inzetbaarheid, de beschikbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving te 
testen. 
Aan de competenties zijn gewichten toegekend en op elke blok van competenties dient minimum 50% 
behaald te worden en 60% in het geheel. 

 
 

 

 

 

 

6. Kandidaatstelling 
 

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot en met 21 oktober  2018 op het online-
sollicitatieplatform (http://jobs.hvznl.be)  
 
Elke kandidatuur moet vergezeld zijn van (verplichte documenten) een CV met foto en motivatiebrief. 

 

 
 
 
Met vragen kan je contact opnemen met Martine Schildermans, via personeelsdienst@hvznl.be of 

telefonisch op het nummer 011/54.29.00. Veel succes! 

3 competentieblokken  

Kerncompetenties (loyaliteit, plichtgevoel, integriteit) en motivatie 40 

Relationele competenties (inlevingsvermogen, communicatie, samenwerking) 30 

Technische competenties en kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn 30 

http://jobs.hvznl.be/
mailto:personeelsdienst@hvznl.be

