Brandweer Limburg-Noord, vrijwillige kazerne Maasbree, is op zoek naar mannen én vrouwen die
fysieke uitdagingen niet uit de weg gaan en zich willen inzetten voor de veiligheid van anderen.
Zonder daarbij de veiligheid van collega’s en zichzelf uit het oog te verliezen. Heb je hart voor
medemens / dier / omgeving, dan zijn wij op zoek naar jou!

De vrijwillige kazerne Maasbree is op zoek naar brandweervrijwilligers!
Wat vragen wij van jou:
De bereidheid om je in te zetten is de belangrijkste voorwaarde. Daarnaast gelden de volgende eisen
voor een brandweervrijwilliger bij Brandweer Limburg-Noord:








Je bent 18 jaar of ouder en hebt minimaal MBO2 met voorkeur een technisch vakkenpakket;
Je woont (of werkt) in Maasbree, zodat je binnen 4 minuten op de kazerne kunt zijn;
Je bent gezond en hebt een goede conditie;
Je bent in het bezit van rijbewijs B;
Je kunt goed in teamverband werken;
Je moet er rekening mee houden dat je de eerste 2,5 jaar, 2 avonden per week besteedt aan
oefenen en je opleiding;
Je bent bereid om oproepbaar te zijn om ingezet te worden tijdens incidenten.

Wat bieden wij jou:
De mogelijkheid om naast je baan, studie of huishouden een boeiende, sportieve en veelzijdige
uitdaging aan te gaan.




Praktijkgerichte opleiding gedurende ongeveer 2,5 jaar;
Naast een vaste jaarvergoeding, een vergoeding voor oefenen en inzetten;
Een goede verzekering voor al je werkzaamheden voor de brandweer.

De streefdatum voor een aanstelling is zo spoedig mogelijk.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met postcommandant Peter Tielen, 06-10271560. Als je
al een brandweervrijwilliger kent, kun je daar natuurlijk met je vragen terecht. Op donderdagavond van

20.30 tot 22.30 uur is de wekelijke oefenavond. Wil je hier een keer komen kijken dan kun je
telefonisch een afspraak met Peter Tielen 06-10271560.
Interesse? Stuur dan je sollicitatie met CV vóór 1 september 2019 naar:
Veiligheidsregio Limburg-Noord
t.a.v. de postcommandant post Maasbree
Sevenumseweg 2, 5993 NZ Maasbree
Of mail naar p.tielen@vrln.nl

