Brandweer zone Kempen
Brandweer zone Kempen gaat over tot een selectieprocedure voor een:

Bevorderingsreserve van twee jaar voor vrijwillig sergeant
1.1
•
•
•
•
•

Bevorderingsvoorwaarden

Je bent reeds benoemd in de graad van brandweerman of korporaal.
Je hebt de vermelding "voldoende", "goed" of "zeer goed" gekregen hebben bij de laatste
evaluatie.
Je bent houder van het brevet MO1: je bent geslaagd in alle modules van deel 1 en minstens één
van de modules van deel 2 van het brevet MO1 of je bent in het bezit van het brevet van sergeant
(dit wordt gelijkgesteld met het brevet MO1).
Je beschikt niet over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie.
Je slaagt voor het bevorderingsexamen.

Enkel de personeelsleden van de zones die ten laatste op de dag van het examen voldoen aan de
hierboven vermelde bevorderingsvoorwaarden, mogen aan het bevorderingsexamen deelnemen.

1.2

Het bevorderingsexamen

Het bevorderingsexamen wordt georganiseerd door een opleidingscentrum voor de civiele veiligheid.
Zij omvat geschiktheidsproeven waaronder één praktische proef. Het bevorderingsexamen voor de
graad van sergeant bevat minstens de competentietest voor het middenkader.

1

2
3

•Competentietest (georganiseerd door
brandweerschool)
•Minstens 50% behalen om door te gaan naar de
volgende stap

•Schriftelijke proef (40 punten)
•Minstens 50% behalen om door te gaan naar de
volgende stap

•Mondeling proef + praktijkcase (60 punten)
•Minstens 50% behalen op de mondelinge proef
en minstens 60% op het totaal van de schriftelijke
en mondelinge proef

Brandweer zone Kempen
Pagina 1 van 2

1.3

De bevorderingssstage

Het personeelslid, bevorderd in de graad van sergeant, voltooit een bevorderingsstage met een duur
van zes maanden.
De bevorderingsstage verloopt onder leiding van de functionele meerdere, hierna "stagebegeleider"
genoemd.

1.4

Hoe stel je je kandidaat?

Kandidaturen worden via mail gericht aan Brandweer zone Kempen op volgend e-mailadres:
vacature@brandweerzonekempen.be
Om geldig te zijn, bevat de kandidatuur verplicht volgende onderdelen op het moment van
kandidaatstelling:
1. Een duidelijke motivatiebrief
2. Een uitgebreid CV met foto
3. Het brevet MO1 (alle modules van deel 1 en minstens één van de modules van deel 2)
dient ten laatste op de dag van het bevorderingsexamen voorgelegd te worden.
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgelegd op 30 juli 2021. De
datum van verzending van het e-mailbericht wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur
werd ingediend.

Voor meer informatie: vacature@brandweerzonekempen.be of telefonisch op 014 28 78 50.
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