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Wat doe je?

• Video: een dag bij de brandweer



Algemeen

• Beschermingsgebied BZA
– Stedelijk gebied

• Antwerpen (en haar negen districten)
• Zwijndrecht
• Wijnegem

– Havengebied (petrochemie, industrie,…)
– Waterwegen
– Spoorwegen
– Autosnelwegen/tunnels
– Luchtverkeer (Deurne)



7u00 | Uitrusting klaarleggen



7u30 | Aanwezigheidscontrole en mededelingen

7u30 | Aanwezigheidscontrole en mededelingen



8u00 | Radioproeven



8u30 | Nazicht wagens



9u00 | Nazicht gespecialiseerd materiaal



9u30 | Karweien



10u30 | Sport



11u30 | Etenstijd



13u00 | Aanwezigheidscontrole en dienstmededelingen



13u30 | Karwei (bv. controle watermonden)



14u30 | Opleiding



16u00 | Sport



Maar… Op elk moment sterk uiteenlopende 
interventies mogelijk!



SPECIALISATIES





















Profiel





Inschrijvingsvoorwaarden

• Federaal geschiktheidsattest

• Rijbewijs categorie B

• Gunstig uittreksel strafregister

• Min. 18 jaar

• Belg of EU-burger

• Nederlands

Te voldoen uiterlijk op 21 april 2016 
(afsluitdatum)



Wat mag je van ons verwachten?

• Afwisselende en uitdagende jobinhoud
• Voltijdse, statutaire betrekking
• Goede balans tussen werken en leven dankzij 

ploegendienstregeling + vakantiedagen
• Basisloon verhoogd met shiftvergoeding en 

maaltijdcheques
• Lid Sodipa en Brandweervereniging Vlaanderen
• Hospitalisatieverzekering
• Fietsvergoeding of tussenkomst Openbaar 

Vervoer
• Sportfaciliteiten op werk
• Doorgroeimogelijkheden tot korporaal, 

sergeant of adjudant



Hoe solliciteren?
www.werkenbijdebrandweer.be > brandweerman/-vrouw 

worden

1. Infobrochure aandachtig doornemen (+ noteer data 
selectie)

2. Hoe solliciteren?
– Per mail: 

BZA_brandweerselectie@brandweerzone.antwerpen.be
– Vanavond
– Documenten afgeven aan onthaal

3. Met welke documenten?
– Kopie federaal geschiktheidsattest
– Kopie vereiste rijbewijs
– Kopie identiteitskaart
– Uittreksel strafregister 
– CV



Solliciteren kan t.e.m. 21 april 2016

(onvolledige sollicitaties zijn NIET geldig)

Bij vragen of twijfel: contacteer ons!



Ter info: spontaan solliciteren

• Vul het e-formulier ‘Spontaan 
sollicitatieformulier’ in op 
www.werkenbijdebrandweer.be en blijf 
zo op de hoogte

• Opgelet: spontane sollicitatie is niet 
hetzelfde als inschrijven op vacature 
(en selectie)



Hoe ziet de selectieprocedure eruit?

• Trap 1: Schriftelijke proef
– 3 mei 2016 – Campus Vesta

• Trap 2: Groepsproef
– Week van 9 mei 2016 (onder voorbehoud)

• Trap 3: Psychotechnische proef + interview
– Week van 23 mei 2016 (onder voorbehoud)

Competenties worden gemeten
Eliminerend: per onderdeel slagen (min. 60%) om 

door te kunnen gaan



Trap 1: Schriftelijke proef

• Schriftelijke communicatie
– 2 onderdelen: open vragen/meerkeuze en verslag

– Op 1ste onderdeel 50%, anders wordt 2de onderdeel niet 
verbeterd

• Voorbeeld:
– Welke relevante info – dienend voor een 

interventieverslag – kan je uit volgende foto halen?

3 mei 2016: 17u – 21u



Trap 2: Groepsproef

• Functionering in groep

• Competenties: relationele 
vaardigheden, leervermogen en 
veranderingsbereidheid

Week van 9 mei 2016 
(onder voorbehoud)



Voorbeeld groepsproef

• In het kader van een internationale 
hulpverleningsopdracht krijgen jullie de taak een 
brug te bouwen over een kloof.  Aan beide zijden 
van de brug komt een hellend vlak.  

• Jullie beschikken over:
– een aantal kartonnen dozen 
– enkele planken
– een voertuig 

• Nadat de brug voltooid is, laten jullie het voertuig 
langs een van de zijden naar beneden rijden.  

• Jullie hebben in totaal 7 minuten om de aanpak 
te bespreken, de brug te bouwen en het voertuig 
van de brug te laten rijden.



Trap 3: Psychotechnische proef

• Meerkeuzevragen op een pc om te 
peilen naar:

– Functionering als persoon

– Competenties: motivatie, deontologie, 
bedrijfscultuur en flexibiliteit

Week van 23 mei 2016 
(onder voorbehoud



Trap 3: interview

• Functionering als persoon

• Competenties: motivatie, deontologie, 
bedrijfscultuur en flexibiliteit

• Voorbeelden:
– Je ziet een korporaal voor zijn vertrek een kettingzaag in 

zijn wagen steken, wat vind je hiervan?

– Geef je top 3 redenen waarom jij bij de brandweer wilt 
komen werken?

Week van 23 mei 2016 
(onder voorbehoud)



Voorbereiding proeven

Voorbereiding loont!



Geslaagd! Wat nu?

Indiensttreding met start (betaalde) opleiding tot 
brandweerman/-vrouw met specialisatie ten vroegste op 

1 september 2016!

• Ongeveer 5 maanden opleiding in 8-uren regime
• Stage eindigt ten vroegste 1 jaar na het behalen van 

het brevet brandweerman

Video: opleiding rekruten





Vragen?

• (Job)inhoudelijke info
� brandweermensen

• Praktische info (personeelszaken & 
loonberekening)
� HR-medewerkers

Alle info op 
www.brandweerantwerpen.be


