Vacature

CONTACTPERSOON
H. Kolkman
Postcommandant Leusden

Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van 26
Utrechtse gemeenten op het gebied van o.a. brandweerzorg. Gedreven
en trots dragen we samen met onze veiligheidspartners zorg voor het
voorkomen en bestrijden van branden, calamiteiten en crises.

Burg. van der Postlaan 1
3833 VT LEUSDEN

E: h.kolkman@vru.nl
T: 088-878 3811

Brandweerpost Leusden is op zoek naar gemotiveerde
brandweermannen/ -vrouwen om razendsnel in actie te komen bij incidenten
in Leusden en omgeving. Hiervoor zijn wij op zoek naar:

Brandweermannen/ -vrouwen
Wat ga je doen?
Samen met je collega’s van het korps hulp verlenen aan je dorpsgenoten en
daarbuiten!
Stel: Je bent op je werk en je pieper gaat: een keukenbrand bij jou in de
buurt. Binnen een minuut schakel je om van je normale werk naar
brandbestrijding. Je komt snel in actie zonder dat je van tevoren weet wat er
precies aan de hand is. Maar dat jij nodig bent, dat is zeker! Ben je daar tegen
opgewassen? Dan is brandweerpost Leusden op zoek naar jou.
Wij zoeken gemotiveerde vrijwilligers die zich willen inzetten als
brandweerman/ -vrouw voor de veiligheid van anderen. Vrijwilliger zijn bij de
brandweer is niet vrijblijvend. We zorgen voor een professionele opleiding en
verwachten van jou dat je met deze opgedane kennis en vaardigheden een
aanvulling bent op het team! Werken bij de brandweer betekent een fysieke
uitdaging. Branden bestrijden, hulp verlenen bij ongevallen en andere
dienstverleningen is niet voor watjes. Wij staan klaar! Dag en nacht!

Postbus 3154
3502 GD Utrecht

Spreekt dit je aan? En:


Veiligheidsregio Utrecht

Je woont of werkt in Leusden waardoor je overdag regelmatig
beschikbaar bent;

088 878 1000
info@vru.nl
www.vru.nl



Je bent minimaal 18 jaar;



Je bent een teamplayer, hulpvaardig en sportief;



Je houdt van uitdaging en weet van aanpakken;



Je volgt graag een opleiding die wel tijd kost. Ondanks de vergoeding

www.vrubrandweer.nl
veiligheidsregioutrecht

vind je het niet erg hier flink wat tijd in te investeren. We oefenen één
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keer per week op de dinsdagavond. Tijdens de opleiding, die in diverse
kerntaken is onderverdeeld, kost je dat nog één avond in de week.
Om dit alles te bereiken volg je een uitdagende avondopleiding van twee jaar
tot manschap. Hierna ga je als allround incidentbestrijder je
brandweercollega’s bijstaan in het bestrijden van branden, het verlenen van
hulp bij ongevallen en dienstverleningen. Tijdens de opleiding krijg je meteen
jouw pieper en kun je direct regelmatig mee op de uitruk om ervaring op te
doen.

Waar ga je werken?
De brandweerpost Leusden kent een ploegensysteem waarbij je om de week
een week dienst hebt op basis van vrije instroom. De post Leusden kent geen
24-uurs bezetting of kazernediensten maar bestaat volledig uit vrijwilligers,
die bij alarm opkomen vanaf huis en/of werk.

Wat bieden wij?


Enthousiaste collega’s die voor jou door het vuur willen gaan ;



De kans om echt iets bij te dragen aan de gemeenschap;



Een professionele opleiding tot allround brandweerman/-vrouw;



Een jaarvergoeding en een vergoeding voor uitrukken en oefeningen;



Goede doorgroeimogelijkheden binnen de brandweer.

Informatie en sollicitatie
Informatie over de organisatie vind je op www.vrubrandweer.nl of
www.brandweerleusden.nl Voor meer informatie over deze functie kun je
contact opnemen met: Herbert Kolkman, postcommandant brandweerpost
Leusden op telefoonnummer 088-878 3811 of per e-mail: h.kolkman@vru.nl
Je kan ook een van onze oefenavonden bezoeken op de dinsdagavond vanaf
19:30 uur bij de brandweerkazerne aan de Burg. van der Postlaan 1 in
Leusden. Bij voldoende interesse kunnen wij jou ook uitnodigen voor een
introductieavond waar we jou uitgebreid voorlichten over de werkzaamheden
van de brandweer en gezellig kennismaken met de korpsleden.
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