
 
De sector Brandweer van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid verricht vanuit  36 brandweerposten in de regio de 
brandweerzorg in de gemeenten. Bij de brandweer werken circa 800 brandweervrijwilligers en ruim 200 
beroepsmedewerkers. 

 

 
 

 

Voor brandweerpost Tiel zijn wij op zoek naar 
 

3 schippers voor de blusboot   
 

Wat ga je doen? 
 

 Op basis van een piketregeling vaar je het schip met de opvarenden op een snelle en veilige manier 
naar de plaats van het incident.   

 Je maakt en houdt samen met je collega-schippers, het uitrukvaartuig en de vaartuigapparatuur 
gebruiksklaar. 

 Wekelijks voer je oefeningen uit voor het op peil houden van kennis en vaardigheden. 

 Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de bemanning en het schip. 
 

 
Wat breng je mee? 
 

 Groot vaarbewijs, marifoon- en radarcertificaat. 

 Aantoonbare ervaring als schipper. 

 ADN is een pre. 

 De kerncompetenties: integriteit, werken in teamverband, flexibiliteit, aandacht voor kwaliteit en 
stressbestendigheid. 

 De functiecompetenties: vakkundigheid, zelfvertrouwen, besluitvaardigheid en mondeling helder 
communiceren. 

 
 
Wat bieden we jou? 
 

Hoofdstuk 19 brandweervrijwilligers 
van Arbeidsvoorwaardenregeling 
VRGZ is van toepassing.  
 
Je ontvangt een vergoeding volgens  
de Uitvoeringsregeling vrijwilligers 
brandweer:  
een vaste bruto jaarvergoeding van 
€ 349  
een bruto oefentarief van € 12,42 
per uur 
een uitruktarief van € 23,36 per uur 
en een vergoeding tijdens de 
piketweek.  

 

 
Bijzonderheden 
 

Aanrijtijd: je moet tijdens de 
piketdienst binnen ongeveer 15 
minuten aanwezig kunnen zijn in de 
haven van Tiel. 
 
Je draait een keer in de zes weken 
een week piketdienst. 
 
Bij aanstelling vragen we je een 
Verklaring omtrent gedrag aan te 
leveren. 
 

 
Nieuwsgierig?  
 

Neem gerust contact op met 
Martin Bakker, coördinator 
blusvaartuigen  
06 290 251 95 
 
Geïnteresseerd? 

We ontvangen je motivatie en cv  
graag uiterlijk 4 november 2018 

 
Mail je reactie naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl 
 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 50-18 en je naam 

www.vrgz.nl 
In Veiligheidsregio Gelderland-Zuid werken de hulpdiensten van brandweer en ambulancezorg en zestien gemeenten samen om 

grootschalige incidenten, rampen en crises te voorkomen, te bestrijden en te beperken. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs. 
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