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Je uitdaging

In september 2020 start bij de Brandweeracademie de 52e voltijdopleiding Brandweerofficier. De Brandweer-
academie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), heeft onder meer als taak het ontwikkelen en verzorgen 
van officiersopleidingen en brandweermedewerkers vakbekwaam houden. Als jij ook brandweerofficier wilt 
worden, dan is dit het moment om te solliciteren. Er zijn voor de VRZHZ twee plaatsen beschikbaar. 

Vanaf de start van de opleiding ben je in dienst van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ). Je volgt 
de officiersopleiding op de Brandweeracademie in Arnhem en leert door stages de praktijk kennen. Wij zijn 
als VRZHZ op zoek naar geschikte mensen voor de (fulltime) functie/opleiding Brandweerofficier. 

De VRZHZ

De VRZHZ is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland  telt ca. 438.500 inwoners. De regio bestaat uit 
10 gemeenten (zie achterzijde). Alle activiteiten op het gebied van rampenbestrijding, risico- en crisis-
beheersing, brandweerzorg, bevolkingszorg  en (grootschalige) geneeskundige hulpverlening zijn bij de 
VRZHZ ondergebracht. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer Politie, Dienst Gezondheid & 
Jeugd, Ambulancedienst, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschappen en andere private partners. 

Door de bundeling van krachten met de partners zorgt de VRZHZ zo goed mogelijk voor het beheersen van de 
risico’s, het bestrijden van incidenten en herstel uit de ontwrichte situatie. De VRZHZ bestaat uit ongeveer 
300 vaste medewerkers en ruim 700 brandweervrijwilligers. Daarnaast kent de veiligheidsregio ca. 400 
piketfunctionarissen 

De organisatie ontwikkelt zich naar een samenhangende organisatie met integrale benadering van veilig-
heidsvraagstukken. De nieuwe organisatie kent één Managementteam en wordt versterkt langs de lijnen van 
inhoud en procesgericht werken. 





Brandweerofficier

Je gaat werken voor de brandweerorganisatie in de VRZHZ. Je loopbaan staat in het teken van leiderschap, 
waarbij doorgroei naar het strategische niveau tot de mogelijkheden behoort. Je kunt actief zijn als leiding-
gevende, projectleider of toonaangevend specialist. Daarnaast kun je worden ingezet als officier van dienst 
bij incidenten, variërend van een brand, ongeval met gevaarlijke stoffen tot een vliegtuigramp. 

Je hebt ambitie, doorzettingsvermogen en je staat stevig in je schoenen. Je beschikt over leiderschapskwali-
teiten en hebt oog voor mensen. Samenwerken gaat je goed af. Je voelt verschillende belangen aan en weet 
er goed mee om te gaan. Je bent besluitvaardigheid en bezit een goed reflectievermogen.

Wie ben jij?

Je hebt een afgeronde hbo-opleiding 
(240 ECTS) of universitaire opleiding 
(minimaal bachelor), bij voorkeur in 
een technische richting. 
Je kunt uiterlijk in juni 2020 het 
bijbehorende diploma overleggen. 
Je bent bestand tegen druk en stress, 
fysiek fit en hebt geen hoogte- of 
engtevrees. 
Je bent in het bezit van rijbewijs B. 
Je bent woonachtig in de regio Zuid-
Holland Zuid of bereid om te verhuizen.



Competenties

 Leidinggeven
 Samenwerken
 Omgevingsbewustzijn
 Probleemanalyse
 Plannen en organiseren
 Besluitvaardigheid
 Stressbestendigheid
 Leren en reflecteren
 Visie ontwikkelen

Wat bieden wij?

De VRZHZ biedt een uitdagende 
opleiding tot brandweerofficier 
en een afwisselende functie in 
een dynamische werkomeving. 
Je bent vanaf de start van de 
opleiding voor een periode van minimaal twee jaar in dienst bij de VRZHZ. Hierbij is succesvolle voltooiing 
van de opleiding het uitgangspunt. 

Het is onze intentie het dienstverband na de eerste contractperiode om te zetten naar een dienstverband 
voor onbepaalde tijd. Na de succesvolle afronding van de opleiding Brandweerofficier maken we nadere 
loopbaanafspraken. Het aanvangssalaris bedraagt minimaal € 2.459,- en maximaal € 3.556,- bruto per maand 
(schaal 8, CAR-UWO). Inschaling wordt gebaseerd op je achtergrond en ervaring.





Procedure

De procedure bestaat uit een aantal fasen, waarbij geschikte kandidaten doorgaan nar de volgende fase: 
De briefselectie door de VRZHZ
Gesprekken met sollicitanten 
Landelijke selectie; op selectie-dag worden fitheid en functie-specifieke vaardigheden getest 
Een assessment
De VRZHZ kiest met welke kandidaten zij graag verder gaat
Arbeidsvoorwaardengesprek en sluiten van een studieovereenkomst. 
Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen
Je wordt medisch gekeurd
Je krijgt een tijdelijk aanstelling en word je aangemeld voor de opleiding.

Interesse?
Wil je meer informatie en/of je aanmelden voor een speciale informatiedag bij het IFV in 
Arnhem op zaterdag 14 maart 2020 of direct solliciteren? Ga dan naar www.foleon.nl/VRZHZ en 
www.brandweerofficier.nl. Zorg dat je sollicitatie uiterlijk 22 maart 2020 bij ons binnen is. 

Belangstelling
Je kunt je sollicitatiebrief en cv onder vermelding van nr. 2020VRZHZ010, mailen naar 
helpdeskhrm@vrzhz.nl. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk op 22 maart 2020. 
Informatie over de functie en de procedure kun je opvragen bij Marco Troost, hoofd 
vakbekwaamheid bereikbaar op tel. 088 636 5606 of 06 1295 1641. 
De selectiegesprekken worden gehouden op woensdag 1 april (middag), donderdag 2 april (middag) 
en woensdag 8 april (hele dag). 
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