BRANDWEER OSS
De brandweer van Oss bestaat momenteel uit 37 vrijwilligers die naast hun reguliere baan 24/7 klaar
staan voor de gemeenschap. Zodra de hulp van de brandweer wordt gevraagd dan worden de
vrijwilligers doormiddel van een pieper opgeroepen zodat deze zo snel mogelijk naar de
brandweerkazerne komen om van daaruit uit te rukken naar het incident.

Brandweerman / -vrouw
Wij zijn op zoek naar jou als aanvulling voor ons korps.
Functie eisen:
Je woont in Oss en bent ook beschikbaar in de dagsituatie, of een aantal dagen per week. Mensen die
werken in ploegendienst zijn dus van harte welkom.
Naast bovenstaande dagsituatie dien je eveneens iedere dinsdagavond van 19:30 – 21:30 uur
beschikbaar te zijn voor de oefenavond.
Een technische achtergrond is een mooie bijkomstigheid maar zeker geen verplichting.
Naast dat jezelf gemotiveerd bent is het ook erg belangrijk dat ook je partner/ gezin achter de keuze
staat om bij de brandweer te gaan. De pieper gaat namelijk altijd op onverwachte momenten dat het
even net niet uitkomt, maar je toch moet gaan rennen.
Wat bieden wij:
Brand- en/of hulpverlening is nooit te plannen, en elke inzet is anders. Dat maakt het erg uitdagend
en soms ook wel een beetje spannend. Je weet immers nooit wanneer en waarvoor je nodig bent.
Waar mensen weglopen, waar mensen zich geen raad meer weten om snel hulp te krijgen is de
brandweer vaak de laatste “redding”. Er is geen enkele andere organisatie die binnen een paar
minuten met veel mensen hulp kan bieden. Binnen Nederland is 80% van brandweermensen
vrijwilliger.
De brandweer in Oss wordt zo’n 300 tot 350 keer per jaar gealarmeerd. We werken in een drieploegen systeem om de druk goed te kunnen verdelen over alle personen. De brandweer in Oss heeft
naast de taak in eigen gemeente ook een aantal voertuigen die worden ingezet in de gehele
veiligheidsregio Brabant-Noord.
Procedure:
Na je sollicitatie krijg je een gesprek met een selectie- en adviescommissie. Als dit met goed gevolg is
afgelegd volgt er een intredekeuring. Als ook dit positief is volgt er een aanstelling als aspirant
brandwacht en ga je een opleiding volgen van 1 avond per week, gedurende twee jaar. Gedurende je
opleiding ga je vrij snel mee als stage-manschap op het voertuig.
Interesse:
Lijkt het jou wat om ons team te komen versterken? Stuur dan uiterlijk 20 mei een e-mail naar
vacature@brandweer-oss.nl of neemt contact op met de postcommandant Hans Rigter op
telefoonnummer 088-020 8289.
Tevens houden we op zaterdag 18 mei een open dag waarbij je van harte welkom bent om in onze
keuken te komen kijken. Uiteraard ook welkom voor een persoonlijk gesprek met mij.
Bij de brandweer, een machtig mooi vak!
Hans Rigter
Postcommandant post Oss.
Ik wil ook graag de medewerking vragen van de werkgevers binnen Oss om hun medewerkers de kans te geven
om bij de brandweer te gaan. Voordeel van het bedrijf is dat een brandweerman/-vrouw ook gelijk een opgeleid
BHV-er is, en ook zaken kan regelen bij calamiteiten in het bedrijf.

