
  

 

Informatiebundel selectieprocedure voor de functie van hulpverlener-ambulancier 

vrijwilliger (m/v/x) via aanwerving, met aanleg van een wervingsreserve. 

Algemene informatie 

Functietitel Hulpverlener-ambulancier vrijwilliger. 

Post Post Wichelen. 

Plaats in de organisatie De hulpverlener-ambulancier maakt deel uit van het basiskader van 

een post in één van de sectoren zoals voorzien is in het 

personeelsplan. Hij/zij legt verantwoording af aan de 

verantwoordelijke officier. 

Statuut Operationeel personeel – vrijwilliger. 

Doel van de functie De hulpverlener-ambulancier staat in voor het verstrekken van 

dringende medische hulp, biedt administratieve ondersteuning van 

de ambulancedienst,  maakt het ambulancemateriaal en de 

ambulancewagen startklaar en inzetbaar, verleent neventaken in het 

kader van de dringende hulpverlening (logistieke taken, 

vorming/training/opleiding,…).  De hulpverlener-ambulancier kan 

werken in een stresserende omgeving en kan omgaan met ernstige 

trauma’s, werkt in teamverband en streeft een positieve werksfeer 

na. Hij werkt in een permanentie en kan in een wachtdienst met 

oproep bij beschikbaarheid ingeschakeld worden. 
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Specifieke informatie 

De hulpverleningszone Zuid-Oost groepeert de 9 brandweerposten van Aalst, Denderleeuw, 

Erembodegem, Geraardsbergen, Lede, Moorsel, Ninove, Wetteren en Wichelen.  

Meer dan 500 vrijwilligers en beroeps ambulanciers en brandweerlieden staan 24/24u in voor de 

veiligheid van de inwoners van de steden en gemeenten Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, 

Geraardsbergen, Haaltert, Laarne, Lede, Lierde, Ninove, Wetteren en Wichelen. Ook het niet-

hulpverlenend personeel speelt, ieder met zijn eigen expertise, een belangrijke rol in onze dagelijkse, 

efficiënte werking! 

Er zijn momenteel 2 functies voor hulpverlener-ambulancier vacant met tewerkstelling in de post 

Wichelen.  

Selectieprocedure 

 

 

 

 

16 januari 2020

•Uiterste inschrijvingsdatum

•Solliciteren via personeelsdienst@zonezuidoost.be met: 

• cv en motivatiebrief

• kopie identiteitskaart en rijbewijs B

•uittreksel uit het strafregister (model 1)

25 januari 2020

• Fysieke testbatterij (sportproeven):  eliminerend

februari 2020

•Vergelijkend examen: mondeling gedeelte - op 60 punten

•Eliminerend: slaaggrens 60%
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De fysieke testbatterij voor ambulanciers bestaat uit 5 testen die meten of de kandidaat voldoende 
kracht en uithouding heeft om de taak van een ambulancier veilig en adequaat uit te voeren. De eerste 
4 testen worden na elkaar uitgevoerd met telkens 1 minuut recuperatie tussen de testen. Test 5, de 
looptest, wordt later uitgevoerd. De kandidaat is geslaagd indien hij voldoet aan de voorwaarden van 
elke test.  

• Test 1: “Trappenlopen” - De kandidaat neemt een evacuatiestoel van maximaal 15 kilogram 
vast op willekeurige wijze. Hij/zij loopt met de evacuatiestoel trede per trede een trap op van 
40 treden. De kandidaat is geslaagd voor test 1 indien hij/zij de test uitvoert in maximaal 30 
seconden.   

• Test 2: “Slepen pop” - De kandidaat neemt positie achter de startlijn en neemt de pop van 80 
kilogram vast met een greep naar keuze. Hij/zij sleept de pop op een glad oppervlak over een 
afstand van 25 meter, draait rond een kegel en keert 25 meter terug met de pop tot achter de 
startlijn. De kandidaat is geslaagd voor test 2 als hij/zij de test uitvoert in maximaal 60 
seconden.   

• Test 3: “Reanimatie” - De kandidaat voert gedurende 2 minuten borstcompressies uit op een 
reanimatiepop. De test start na de 1ste compressie en mag nadien niet meer onderbroken 
worden. Hij/zij kan de uitvoering volgen op de monitor en indien nodig aanpassen. De 
kandidaat is geslaagd voor test 3 als hij/zij minimaal 200 compressies, van minstens 50 mm 
diep, kan uitvoeren in 2 minuten.  

• Test 4: “Deadlift” - De kandidaat zet zijn/haar voeten op schouderbreedte onder een halter van 
30 kilogram. Hij/zij buigt voorover en heft de halter op, met gestrekte armen, door zijn/haar 
benen te strekken en houdt daarbij zijn/haar rug stabiel. Hij/zij laat de halter terug zakken tot 
het gewicht de grond lichtjes raakt. De kandidaat is geslaagd voor test 4 als hij/zij 10 correcte 
deadlifts kan uitvoeren in 1 minuut.  

• Test 5: “1200 meter lopen” - De kandidaat loopt 1200 meter. De kandidaat is geslaagd voor test 
5 als hij de afstand aflegt in maximaal 7 minuten. 

 

Om geslaagd te zijn in het mondelinge gedeelte moet de kandidaat een minimumscore van 60% 
behalen. 

De aanwerving is onderworpen aan het slagen in het vergelijkend examen. 

De geselecteerde kandidaten uit de wervingsreserve worden door de raad toegelaten tot de 
aanwervingsstage in orde van rangschikking resulterend uit de zonale proeven. Op het einde van deze 
stage wordt een evaluatie gemaakt. Tijdens de stage moet de stagiair de badge DGH behalen. 
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Deelnemings- en aanwervingsvoorwaarden 

Uiterlijk op de uiterste inschrijvingsdatum (16 januari 2020), op straffe van nietigheid van de 
kandidatuurstelling: 
 

• Je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of 
van Zwitserland; 

• Je bent ten minste 18 jaar oud; 

• Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking en 
bewijst dit aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (model 1); 

• Je geniet de burgerlijke en politieke rechten; 

• Je bent in orde met de dienstplichtwetten; 

• Je bent houder van een rijbewijs B; 

• Woonplaatsverplichting: je dient binnen de vijf minuten na alarmering aanwezig te zijn in post 
Wichelen (Margote 116, 9220 Wichelen). 

Inlichtingen 

Voor meer inlichtingen kan je contact opnemen met Inge Andriessens, Diensthoofd HRM,                                

via 053 60 63 40 of personeelsdienst@zonezuidoost.be  
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Functiebeschrijving 
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