enthousiaste aspirant brandwachten (m/v)
Ben jij opzoek naar een afwisselende, uitdagende en spannende activiteit voor naast je werk?
Dan is de brandweer iets voor jou! Brandweer Bommelerwaard zoekt nieuwe vrijwillige
brandwachten.
Woon en werk jij in de gemeente Zaltbommel en wil jij je inzetten voor jouw lokale samenleving? De
Brandweer Bommelerwaard is op zoek naar jou! Als vrijwillige brandwacht krijg je een vergoeding en
leer je de basisvaardigheden voor brandbestrijding, hulpverlening en ongevallen met gevaarlijke
stoffen. Ook biedt de brandweer mogelijkheden om een specialisme te leren, zoals de functies van
chauffeur/pompbediener, meetploeglid, gaspakdrager en instructeur. Veel werkzaamheden binnen het
korps worden door vrijwilligers vervuld. Je kunt hierbij denken aan onderhoud voertuigen en het
controleren van brandkranen en brandputten.
Wie zijn wij?
Brandweer Bommelerwaard is een samenvoeging van de lokale korpsen van de gemeenten Maasdriel
en Zaltbommel. De brandweer in de Bommelerwaard bestaat uit 142 vrijwilligers en tien
beroepskrachten. De gemeente Zaltbommel heeft vier uitrukposten, namelijk Brakel, Gameren,
Nederhemert en Zaltbommel. Samen handelen ze jaarlijks ongeveer 250 alarmmeldingen af.
Wij zoeken:
Wij nodigen je graag uit om te solliciteren als je:
• beschikt over teamgeest en verantwoordelijkheidsgevoel;
• stressbestendig bent;
• een goede conditie en sportieve instelling hebt;
• in de gemeente Zaltbommel werkzaam en woonachtig bent;
- voor de post Zaltbommel in Zaltbommel of Bruchem (oost)
- voor de post Gameren in Gameren, Bruchem, Kerkwijk of Nieuwaal
- voor de post Brakel in Brakel, Zuilichem of Poederoijen
- voor de post Nederhemert in Nederhemert, Delwijnen of Aalst
• met regelmaat beschikbaar bent;
• enig gevoel en belangstelling hebt voor techniek;
• minimaal een LBO-opleiding hebt afgerond.
Wij bieden:
•
•
•
•
•
•
•

Een afwisselende, uitdagende en spannende vrijwilligersfunctie;
enthousiaste collega’s die voor je door het vuur willen gaan;
een gedegen, praktijkgerichte opleiding op het gebied van brandbestrijding en hulpverlening;
goede doorgroeimogelijkheden naar functies al bevelvoerder of officier van dienst als je een MBO
of HBO niveau hebt;
de gebruikelijke rechtspositie en vergoedingsregeling voor vrijwillig brandweerpersoneel;
een uitstekend verzekeringspakket en sportgelegenheid;
een personeelsvereniging.

Meer info?
Voor nadere informatie kun je terecht bij het stafbureau brandweer Bommelerwaard, telefoonnummer
0418 – 638422 en/of met de postcommandant.
Post Zaltbommel, de heer M. Schipper, 0653897248;
Post Gameren, de heer A. van Ballegooijen, 06 53216015;
Post Brakel, de heer A van de Werken, 06 22006284 en
Post Nederhemert, de heer L. Remmerde, 06 22527443.
Solliciteren?
Meteen solliciteren kan natuurlijk ook. Richt dan je brief aan:
Brandweer Bommelerwaard
t.a.v. de heer W.J. Kappert
Postbus 10.000
5300 GA Kerkdriel

