
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie?  

Voor nadere informatie kun je 
contact opnemen met   
Matthy Smeets, groepschef  
post Beuningen  
via 088-4575540 
of 

via postBeuningen@vrgz.nl 

 
 
Geïnteresseerd? 

Je reactie met motivatie en cv 
ontvangen we graag  
uiterlijk 19 juni 2017 

 
Mail je reactie naar 

postBeuningen@vrgz.nl 
 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 25-17- 02 en je naam 
 
. 

 
Daadkrachtig, betrouwbaar en alert 
 
 
 
In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (www.vrgz.nl) werken de hulpdiensten van 
brandweer en ambulancezorg en de zestien gemeenten samen om grootschalige 
incidenten, rampen en crises te voorkomen, te bestrijden en te beperken. De 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat uit vijf sectoren: de regionale 
ambulancevoorziening, de brandweer, de gemeenschappelijke meldkamer, de 
geneeskundige hulpverleningsorganisatie, het veiligheidsbureau en een aantal 
ondersteunende afdelingen.  
 
Bij post Beuningen van Brandweer Gelderland-Zuid werken 24 vrijwilligers samen in een 
actief en enthousiast  team. Om onze post op sterkte te krijgen,  zijn we op zoek naar  
twee enthousiaste en leergierige en mannen/vrouwen voor de vrijwilligersfunctie van  
 

 Manschap (m/v) 

vacaturenummer VR 25-17-02  

 
Je kerntaken 

 Je doet voorbereidend werk voor verkenning en inzet bij incidenten. 

 Je verzamelt informatie over het incident ten behoeve van de inzet. 

 Je voert werkzaamheden uit tijdens de bestrijding van het incident en het redden 
van mens en/of dier. 

 Je levert een bijdrage aan een juiste afwerking van het incident en neemt deel aan 
evaluatie- en nazorggesprekken. 

 Je neemt deel aan de wekelijkse oefenavonden op de maandagen van 20:00 uur tot 
22:00 uur. 

 
Je kennis en ervaring 

 Je bent minimaal 18 jaar. 

 Je hebt een goede lichamelijke conditie. 

 Je hebt een opleiding gevolg op tenminste VMBO niveau 1. 

 Je woont en/of werkt in Beuningen of Ewijk. 

 De beschikking over rijbewijs B is een vereiste 
 

Dat je in Beuningen of Ewijk woont, is belangrijk omdat je na alarmering binnen enkele 
minuten op de brandweerpost aanwezig moet kunnen zijn. Je bent dan ook bereid  en in 
staat 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. 

 
Je competenties 

Je bent accuraat en stressbestendig. Je kunt goed samenwerken en lost graag 
problemen op. Je bent flexibel en daadkrachtig. 

 
Wat wij je bieden 

We betalen je opleiding tot manschap. Deze opleiding duurt twee jaar, waarbij je een 
avond in de week (praktijk)lessen volgt. Je sluit je opleiding af met examens. 
Je krijgt een vergoeding volgens de landelijke CAO brandweervrijwilligers. De hoogte 
van die vergoeding is afhankelijk van je functie. De vergoeding bestaat uit een vaste 
jaarvergoeding en op declaratiebasis een vergoeding voor  opleiden, oefenen en 
uitrukken. 
Je ontvangt een aanstelling voor bepaalde tijd voor de duur van maximaal  twee jaar. 
Als je goed functioneert en je behaalt je diploma, kan de aanstelling worden omgezet in 
een vaste aanstelling. 
 
Bijzonderheden 

Bij voorkeur ben je op werkdagen ook overdag tussen 06:00 uur en 18:00 uur 
beschikbaar.  
Bij aanstelling vragen we je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. 
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