De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding,
crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie en Defensie zijn voorbeelden van samenwerkende partijen.
Het werkgebied bestaat uit circa 515.000 inwoners in de regio Noord- en Midden-Limburg.
Naast bijna 600 medewerkers in vaste dienst zijn er binnen de Veiligheidsregio bij de brandweerorganisatie een groot
aantal vrijwilligers actief. De brandweer houdt zich bezig met het voorkomen en bestrijden van branden en het beperken
van de gevolgen van een brand. Kernactiviteit van de GGD is het bevorderen van de gezondheid, met name door het
tegengaan en vroegtijdig opsporen van ziekten). De coördinatie bij de inzet van geneeskundige diensten wordt opgepakt
door de GHOR.
Brandweer Limburg-Noord, vrijwillige kazerne Grathem, 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 en heb je altijd al bij de brandweer gewild,
of bedenk je nu pas; dit is misschien wel iets voor mij? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De vrijwillige kazerne Grathem is op zoek naar brandweervrijwilligers!

Wat vragen wij van jou:
De bereidheid om je in te zetten is de belangrijkste voorwaarde. Daarnaast zijn er nog een aantal eisen
waaraan je moet voldoen, als je als brandweervrijwilliger aan de slag wilt bij de brandweer Limburg-Noord.








Je bent 18 jaar of ouder en hebt minimaal MBO2 met voorkeur een technisch vakkenpakket;
Je woont (of werkt) dichtbij de kazerne, 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. Kandidaten die al in het bezit zijn van
brandweerdiploma’s krijgen voorrang in de aanstellingsprocedure.
Meer informatie over het worden van brandweervrijwilliger kun je inwinnen bij Wiel Winkelmolen. Als je reeds
brandweervrijwilligers kent, kun je natuurlijk ook bij hen met je vragen terecht.
De vrijwillige kazerne Grathem oefent op maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur. Als je een informatief
bezoek wilt brengen aan de oefenavond kan dit na telefonische afspraak 06-15202932

Interesse? Stuur dan je sollicitatie met CV naar:
Veiligheidsregio Limburg-Noord
t.a.v. de postcommandant post Grathem
Grathemerweg 24
6037 NR Kelpen-Oler

