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brandweer Post Soesterberg

Jij ook? Kom bij de brandweer!
Brandweer Post Soesterberg zoekt vrijwilligers
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. Voel je
je aangesproken? Kom dan eens met ons praten, want brandweer Post Soesterberg zoekt nieuwe
brandweervrijwilligers.

Waar?
De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van 26 gemeenten. Een krach
tige regionale organisatie, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van taken op het
gebied van crisisbeheersing en hulpverlening. Ook de lokale brandweerzorg is onder
deel van het takenpakket van de veiligheidsregio. De brandweerzorg is georganiseerd
in samenwerkingsclusters van gemeenten. Alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht
vormen samen de regio Utrecht. In de regio waken circa 1700 vrijwilligers, verdeeld over
67 brandweerposten over de veiligheid van haar inwoners. Om op ieder moment van de
dag snel hulp te kunnen bieden bij brand en ongevallen, is het belangrijk dat er continu
voldoende brandweervrijwilligers beschikbaar zijn voor de uitruk. De regio is daarom
voortdurend op zoek naar enthousiaste vrouwen en mannen om de geledingen op de
lokale brandweerposten te versterken.

Wat doet de brandweer?
De brandweer is een veelzijdig bedrijf met een spilfunctie in de veiligheidszorg. Het is
een gemengde organisatie, waar zowel beroepsmedewerkers als vrijwilligers werken.
Brandweerwerk is meer dan redden en blussen. Er wordt steeds meer energie gestoken in
brandpreventie en risicobeheersing, want voorkomen
is beter dan bestrijden. Maar branden en ongevallen
zullen zich altijd blijven voordoen en dan zorgt de
afdeling incidentenbestrijding ervoor dat die inciden
ten met goed opgeleide en getrainde brandweerlie
den en goed materieel effectief worden bestreden.
Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de incidentbe
strijdingstaak van de brandweer. Incidentenbestrijding
is een vak apart, dat veel kennis, inzicht en kunde
vraagt. Als brandweerfunctionaris 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. Sommige klussen vereisen de inzet van
specialistische regionale brandweerteams, maar de eerste inzet, de ‘basisbrandweerzorg’
wordt altijd geleverd door een lokale brandweereenheid. Als vrijwilliger ben je verbonden
aan zo’n lokale brandweereenheid en kun je voor alle genoemde taken worden ingezet.

Hoe word je brandweervrijwilliger?
Is hulpvaardigheid een van je sterke eigenschappen? Wil je je inzetten voor je lokale
gemeenschap en voor je medemens en wil je graag deel uitmaken van een hecht team
waar vriendschappen gesloten worden? Dan ben jij misschien de man of vrouw die we
zoeken. Kom eens langs op ons districtskantoor of bij je lokale brandweerpost om kennis
te maken met de uitdagende wereld van de brandweer. Na je schriftelijke aanmelding
volg je een selectieprogramma, waarin we kijken of je geschikt bent om als brandweer
vrijwilliger te werken. Voldoe je aan de aanstellingseisen dan bieden we je een grondige
opleiding om je klaar te stomen voor je taken.

Welke eisen stellen we aan je?
Om brandweervrijwilliger te worden moet je wel aan een aantal eisen voldoen. Je bent
minimaal 18 jaar, je hebt een goede lichamelijke conditie en je hebt een opleiding
gevolgd op tenminste VMBO niveau 1. Daarnaast moet je een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Bovendien woon of werk je binnen anderhalve kilo
meter van de brandweerpost waar je je hebt bij aangemeld. Dat is belangrijk omdat je
na alarmering binnen enkele minuten op de brandweerpost aanwezig moet kunnen zijn.
Snelheid is immers de kracht van de brandweer. Iedere seconde telt, op ieder moment
van de dag. Je bent dan ook bereid om op onverwachte momenten, als de pieper gaat,
direct je werk of andere bezigheden te laten voor wat ze zijn en naar de post te gaan.
Vrijwilligheid betekent geen vrijblijvendheid. Brandweerwerk is teamwerk en je collega’s
in de ploeg rekenen op je. Het spreekt voor zich dat ook je werkgever bereid moet zijn
om je bij een alarmering te laten uitrukken. Wij kunnen je helpen bij het overleg met je
werkgever, die ook voordeel kan hebben bij werknemers die brandweervrijwilliger zijn.

Pittige opleiding
Voordat je daadwerkelijk op de brandweerwagen kan uitrukken naar een incident, ben
je behoorlijk wat tijd kwijt aan opleiding en training. Het is een pittige opleiding en niet
zonder reden. Brandweerwerk is technisch en risicovol werk. In de opleiding worden je
de kennis en vaardigheden bijgebracht om je taken in risicovolle omstandigheden goed
en veilig uit te voeren. De opleidingseisen voor vrijwilligers zijn gelijk aan die voor
beroepsbrandweerlieden. We verwachten van je dat je bereid bent om voor je opleiding
een deel van je vrije tijd op te offeren. De basisopleiding voor iedere brandweerfuncti
onaris is de cursus Manschap A, waarin je de basisvaardigheden van het brandweervak
leert. Reken maar op wekelijks één cursusavond van drie uur, gedurende twee jaar.

Daarnaast verwachten we dat je tien volle dagen beschikbaar bent
voor praktijklessen en examens. Uiteraard woon je ook de wekelijkse
oefenavond van je post bij. Na de twee jaar durende opleiding heb
je zo’n 205 uur onderwijs achter de rug en 50 uur praktijk op een
leerwerkplek op je post. Voeg daar nog 84 uur aan zelfstudie bij en
36 uur voor toetsing en examens en de 375 opleidingsuren voor je
basisopleiding zijn gevuld. Heb je het examen gehaald? Dan mag je
mee op de uitruk. En voor mensen met ambitie is er gelegenheid om
verder te leren voor specialistische taken of voor een leidinggevende
functie als bevelvoerder.
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Werken bij de brandweer is meer dan paraat staan en hulp verlenen.
De intensieve samenwerking met brandweercollega’s levert een grote
groep vrienden op, die voor je door het vuur willen gaan. En het
geeft voldoening dat je met jouw optreden menselijk leed kan helpen
beperken en soms letterlijk een leven kan redden. Je werkt aan je
persoonlijke ontwikkeling en draagt bij aan een veiliger samenleving.
Dit levert je veel maatschappelijke waardering op. De inwoners van de
provincie Utrecht rekenen op goed getrainde en gemotiveerde brand
weerlieden, ze rekenen op jou!

06 12 95 85 99
bij vragen over brand
veiligheid in/om huis
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Voel je je aangesproken? Werk je op doordeweekse dagen in
Soesterberg en heb je interesse om vrijwillige brandweerman/-vrouw te
worden, neem dan contact met ons op! Kom kijken op een oefen
avond op dinsdagavond. Meld je hiervoor aan bij de postcommandant
M.(Martijn) Steman. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 088 878
4057 of per e-mail m.steman@vru.nl. Kijk voor meer informatie op
www.vrubrandweer.nl of www.brandweersoesterberg.nl.

