Vacature

CONTACTPERSONEN:
Post Houten – Oost
Judith de Graaf

Uw veiligheid, Ons werk

088 – 878 3694

Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van 26

j.de.graaf@vru.nl

Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke crisisbeheersing. Gedreven en
trots dragen we samen met onze veiligheidspartners zorg voor het
voorkomen en bestrijden van branden, calamiteiten en crises. Iedere
dag weer bieden onze medewerkers zorg en veiligheid aan alle

Post Houten - West
Ernst de Wit
088 – 878 4188
e.de.wit@vru.nl

inwoners van de regio Utrecht.

Brandweervrijwilliger (m/v)
Wat ga je doen?
Werken bij de brandweer: voor sommigen is het een droom, voor anderen een
roeping. Werken bij de brandweer brengt actie, afwisseling en uitdaging in je
leven. Dag en nacht klaarstaan voor de gemeenschap om hulp te bieden aan
mensen en dieren in nood, bijdragen aan de veiligheid van de lokale
samenleving, dát is de brandweer. Belangrijk werk dat voor het grootste deel
wordt gedaan door gedreven vrijwilligers, naast hun dagelijkse baan. Een
parttime job in feite, waarin het naast paraatheid en hulpvaardigheid aankomt
op groepsbinding en teamspirit. Brandweervrijwilliger is een vak apart, dat
veel kennis, inzicht en kunde vraagt. Als brandweervrijwilliger word je ingezet
voor brandbestrijding, maar ook voor uiteenlopende hulpverleningstaken,
zoals het bevrijden van beknelde slachtoffers bij verkeersongevallen, het
redden van mensen en dieren uit het water en het bestrijden van ongevallen
met gevaarlijke stoffen.

Wie zoeken wij?
Je bent een enthousiast en verantwoordelijk persoon en hebt voldoende tijd
voor deze vrijwilligersfunctie. Daarnaast ben je betrokken bij je woon- en
werkomgeving. Je bent woonachtig in de buurt van één van de twee kazernes
van Houten en het liefst ook overdag beschikbaar. Herken jij je hierin? Kom
dan naar de informatiebijeenkomst.

Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht
088 878 1000
info@vru.nl
www.vru.nl
www.vrubrandweer.nl

Informatiebijeenkomst

veiligheidsregioutrecht

Op 15 januari 2015 is er een informatieavond voor geïnteresseerden op de

@vrutrecht

hoofdpost (post Houten-West, De Brug 2). U bent van harte welkom om 19:30
uur, eventueel met partner. Tijdens deze bijeenkomst kunt u ook praktisch

Iban

kennis maken met het werk van de brandweer. Voor meer informatie kunt u

NL18 BNGH 0285 1331 79

contact opnemen met de postcommandant Houten-Oost Judith de Graaf 088 –
878 3694 of postcommandant Houten-West Ernst de Wit 088 - 878 4188.
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