Vacature

CONTACTPERSOON
Jan Linnebank
Zeist

Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van 26
Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, geneeskun-

Dijnselburgerlaan 5
3705 LP Zeist

dige 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

088-8784910
j.linnebank@vru.nl

dag weer bieden onze medewerkers zorg en veiligheid aan alle
inwoners van de regio Utrecht.
Veiligheidsregio Utrecht werkt continu aan het verder verbeteren van de
kwaliteit van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio. Om hieraan bij
te dragen, is brandweerpost Zeist regelmatig op zoek naar:

Brandweervrijwilligers
Wat ga je doen?
Als vrijwillig brandweerman of -vrouw houd je je bezig met brandbestrijding
en hulpverlening. Om de tien dagen doe je een kazernedienst in één van de
tien ploegen en maak je deel uit van de bemanning van de eerste
tankautospuit of de hoogwerker. Deze diensten zijn op weekdagen van 18:30
tot 7:00, op zaterdag van 8:00 tot 8:00 en op zondag van 8:00 tot 7:00.
Daarnaast neem je deel aan de piketploeg van 30 vrijwilligers die 24/7 bij
grotere of gelijktijdige incidenten vanaf huis of werk de tweede tankautospuit
bemenst.
Je houdt jouw kennis en vaardigheden op peil door het volgen van trainingen
en bijscholingen, voornamelijk tijdens jouw kazernedienst.
Je doet het werk als brandweerman of -vrouw altijd naast jouw dagelijkse
werk en gezinsleven. Dit moet dus goed te combineren zijn. Daarbij is
afstemming met het gezin en de werkgever erg belangrijk.
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Ben jij dat?
Je bent woonachtig en/of werkzaam in de gemeente Zeist, kunt binnen 5
minuten na alarm in de brandweerkazerne zijn, minimaal 18 jaar en gezond en
fit. Je bent iemand met doorzettingsvermogen en
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verantwoordelijkheidsgevoel; een teamspeler, stressbestendig, gemotiveerd

@vrutrecht

en kunt goed improviseren. Je beschikt over minimaal MBO niveau 1-2, of
VMBO werk- en denkniveau. Onderdeel van de sollicitatieprocedure zijn

Iban

daarom ook een hoogte-, engte- en intelligentietest. Je bent bereid tot het
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volgen van een tweejarige opleiding, voornamelijk in de avonduren.
kvk
51817303
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Waar ga je werken?
Je komt te werken bij brandweerpost Zeist, onderdeel van het district
Binnensticht-Lekstroom van de Veiligheidsregio Utrecht.

Wat bieden wij?
We bieden je een afwisselende en spannende bijbaan. Voor jouw activiteiten
krijg je als Manschap A een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding van €322,- en
een inconveniëntenvergoeding van €88,- bruto per jaar. Voor een
doordeweekse dienst krijg je €96,80, voor een weekenddienst is dit €190,01.

Informatie en sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in het vervullen van deze functie? Vraag een
sollicitatieformulier aan via onderstaand adres of telefoonnummer en stuur
deze retour.
Voor inlichtingen kun je tijdens kantooruren contact opnemen met
Districtsbureau Binnensticht-Lekstroom via 088-878 2208 of
binnensticht@vru.nl.
Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.
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