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Vacature 

Vrijwillig hulpverlener-ambulancier niet-brandweerman (m-v-x) 
via aanwerving + aanleg werfreserve (15) 

HULPVERLENINGSZONE 

 

 

 

Onze organisatie 

De Hulpverleningszone Fluvia omvat 14 gemeenten met 17 brandweerposten waarin 800 vrijwilligers en 60 

beroepskrachten actief zijn ter bescherming van 310.000 inwoners en 24.000 ondernemingen. De 

hulpverleningszone Fluvia is één van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en één van de 34 

hulpverleningszones in België. 

 

Ter versterking van de ambulancedienst, zijn wij huidig op zoek naar 15 nieuwe vrijwillig hulpverleners-

ambulanciers. Het reeds in het bezit zijn van een badge 112 is een voordeel maar geen must. U bent bereid de 

cursus ambulancier via onze organisatie te volgen.  (132 lesuren in weekend- of avondopleiding, te starten 

vanaf februari 2020) Daartegenover staat dat u zich minimaal 150u per jaar vrijmaakt om wachtdiensten over 

gans de zone in te vullen. Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op de werfreserve.  

 

Een greep uit het takenpakket: 

- Dringende geneeskundige hulp verstrekken 

- Werken in een permanentie 

- Administratieve opvolging van de ambulanceritten 

- Het ambulancemateriaal, de ambulancewagen enz. startklaar en inzetbaar maken 

 

Job gerelateerde competenties: 

- Kunnen werken in een stresserende omgeving en kunnen omgaan met ernstige trauma’s 

- Werken in teamverband en een positief klimaat helpen creëren 

 

 

Aanwervingsvoorwaarden 

Om aangeworven te kunnen worden dient aan de aanwervingsvoorwaarden voor de betrekking van vrijwillig 

hulpverlener-ambulancier voldaan te worden: 

1. Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van 

Zwitserland; 

2. Ten minste 18 jaar oud zijn; 

3. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat 

bezorgt een uittreksel uit het strafregister (model 2) dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie 

maanden voorafgaand aan de uiterste datum van het indienen van de kandidaturen 

4. De burgerlijke en politieke rechten genieten 

5. In orde zijn met de dienstplichtwetten 

6. Houder zijn van het rijbewijs B 

 

Beoordeling deelnemingsvoorwaarden 

Aan de hand van de ontvangen sollicitatie wordt getoetst of de kandidaatstelling aan de gestelde voorwaarden 

voldoet. Wanneer uit de sollicitatie en de meegestuurde stukken blijkt dat aan de voorwaarden voldaan is, 

wordt de kandidatuur ontvankelijk verklaard.  

 



 

  2 

Selectieprocedure 

1. CV-screening (eliminerend) 
2. Praktische proef en jurygesprek (eliminerend) 
3. Medisch onderzoek binnen het functieprofiel hulpverlener-ambulancier (eliminerend) 

Praktische modaliteiten 

De kandidaturen moeten ten laatste op 28 oktober 2019 ingediend zijn. Om ontvankelijk te zijn bevatten deze: 

1. Een motivatiebrief 

2. Een volledig C.V. 

3. Een uittreksel uit het strafregister, model 2 (max. 3 maand oud) 

4. Een kopie van het rijbewijs B (of hoger) 

5. Kopie badge 112 indien voor handen 

6. Een kopie van het hoogst behaalde diploma of getuigschrift 

Solliciteren kan per mail aan:  solliciteren@hvzfluvia.be . Zie ook www.hvzfluvia.be voor meer informatie. 

 

Beslissing 

Bespreking en bekrachtiging van de rangschikking door het zonecollege eind november 2019. 
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