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Brandweervrijwilliger, wat houdt dat in?
Een auto te water. Brand in een portiekflat. Een omgeslagen
tankauto met gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van incidenten
waar Brandweer Zaanstad 24 uur per dag voor uitrukt. Een
brandweerman of –vrouw heeft dus een breed takenpakket.
Als brandweervrijwilliger oefen je iedere week een avond
op de kazerne omdat het belangrijk is dat je alle taken
goed beheerst. De oefenavonden zijn over het algemeen
op maandag. De eerste twee jaar ga je twee avonden in de
week aan de slag. Een avond om te oefenen en een avond
voor de opleiding tot manschap. Sommige examens of
oefeningen zijn overdag of op zaterdag.
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Brandweer Zaanstad
zoekt nieuwe enthousiaste vrijwilligers.
Heb je altijd al bij de
brandweer gewild?
Wil je graag iets terugdoen voor je woonplaats? Of heb je kortgeleden bedacht dat
brandweervrijwilliger
écht iets voor jou is.
Dan zijn wij op zoek
naar jou!

Meld je nu aan als brandweervrijwilliger
en help ons helpen!

Na de basisopleiding kun je kiezen voor een specialistische
opleiding. Zoals de opleiding voor brandweerchauffeur. Ten
slotte werk je bij Brandweer Zaanstad met een sportinstructeur aan je conditie. Voor het brandweerwerk moet je fit zijn.

Waar moet je aan
voldoen?
Niet iedereen is geschikt voor het brandweerwerk.
Brandweer Zaanstad stelt stevige eisen. Een specifieke
vooropleiding heb je niet nodig, maar technisch inzicht komt
goed van pas. Je bent tussen de 18 en 40 jaar en woont en/
of werkt in de directe omgeving van één van onze kazernes. Je lichamelijke en geestelijke conditie is goed. Je bent
sportief, stressbestendig, praktisch ingesteld en kunt goed in
teamverband werken. Je kunt improviseren en beschikt over
een behoorlijke dosis doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel. Ook ben je bereid om aan opleidingen en
oefeningen deel te nemen. We bepalen je geschiktheid met
een medische keuring en verschillende tests.

Beroepskrachten en
vrijwilligers
De kazernes aan het Prins Bernhardplein
in Zaandam en de Industrieweg in
Wormerveer werken met beroepskrachten. Als de aard van het incident
daarom vraagt, komen ook de vrijwilligers in actie. Tijdens de avonduren en
in het weekend nemen de vrijwilligers
de brandweerzorg zelfs helemaal voor
hun rekening. Met zo’n 250 vrijwilligers
heeft Zaanstad het grootste vrijwillige
brandweerkorps van ons land.

Brandweerwerk - gevaarlijk?
Ja, er zijn risico’s aan verbonden. Maar je leert goed met
deze risico’s om te gaan. Je kunt bijvoorbeeld te maken
krijgen met incidenten waarbij grote hitte vrijkomt en veel rook.
Ook kunnen er gevaarlijke stoffen in het spel zijn.
Je krijgt als brandweerman of -vrouw een gedegen opleiding.
Je weet dus waar je mee bezig bent. Daarnaast ben je goed
beschermd. Denk aan adembescherming, helmen, laarzen en
beschermende pakken voor het bestrijden van brand of het
werken met chemische stoffen. Veiligheid staat bij de brandweer
voorop.

Wij bieden
Als vrijwilliger ontvang je een vaste jaarvergoeding.
Daarnaast ontvang je een vergoeding per uur voor het
oefenen en de inzetten. De hoogte van de vergoeding hangt
onder meer af van je functie. Het blijft wel een vergoeding,
je kunt er niet van leven. Verder ben je voor al je brandweerwerkzaamheden goed verzekerd.

Opleiding en oefenen
Om vrijwilliger te kunnen worden, verwachten wij van je dat
je een opleiding volgt. De eerste twee jaar ben je bezig met
de opleiding voor manschap A. Je bent dan nog niet volledig
inzetbaar voor de uitruk. We stomen je daar wel voor klaar
met levensechte oefeningen. Tijdens je opleiding krijg je een
leerwerkplekbegeleider toegewezen die je begeleidt tijdens
inzetten. Ook na het behalen van je diploma oefen je iedere
week om je vaardigheden op peil te houden.

Heb je interesse?
• Stuur dan een e-mail naar:
mailboxvrijwilligers@brandweerzaanstad.nl
• Brandweer Zaanstad neemt daarna contact
met je op voor een kennismakingsgesprek.
Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure? Kijk dan op:
www.brandweerzaanstad.nl

