
 
 

VACATURE 
 

 

 

 

Brandweer Fryslân werkt, samen met Crisisbeheersing en GGD Fryslân, binnen Veiligheidsregio 

Fryslân aan een gezonder en veiliger Fryslân. Wij richten ons op het voorkomen en beperken van 

brand, brandbestrijding, waterongevallen, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en zetten ons in bij 

technische hulpverlening. Bij Brandweer Fryslân werken ongeveer 1.350 mensen die vanuit ruim 

zestig locaties werken aan brandweerzorg. Deze locaties zijn verdeeld over vier gebieden; Noordoost, 

Noordwest, Zuidoost en Zuidwest. De afdeling Noordwest kent nog een extra cluster, namelijk de 24-

uursdienst, waarin drie ploegen werken.  

 
Voor de afdeling Noordwest zijn we op zoek naar een fulltime: 
 

Manschap/Duiker werkzaam in de 24-uursdienst (1fte) 
(medewerker operationele voorbereiding F)  
 
Functie-inhoud  

• Je wordt repressief ingezet op taken behorende bij Manschap. 

• Je vervult een rol met meerdere specialismen zoals brandweerduiker, gaspakdrager en/of 
voertuigbediener. 

• In overleg met de ploegleider of het clusterhoofd word je ingezet binnen één of meerdere 
beheersmatige cluster(s). 
 

Functie-eisen en vaardigheden  

• Je bent in het bezit van een MBO-4 diploma. 

• Je beschikt over kwalificaties om minimaal ingezet te worden als manschap.  

• Een goede gezondheid en conditie om de functie van brandweerduiker te kunnen uitvoeren. 

• Je bent in het bezit van rijbewijs C en een diploma brandweerchauffeur zwaar is een pré. 

• Ervaring en affiniteit met duiken is een pré. 

• Het uitvoeren van de specialismen brandweerduiker & gaspakdrager is onderdeel van de functie. 

 
Belangrijkste competenties 

• Zorgvuldig 

• Communicatief 

• Stressbestendig 

• Samenwerkend 

• Daadkrachtig 

• Innovatief 

• Creatief 
 
Standplaats 

Leeuwarden 

 

Overig 

De functie is vooralsnog voor de periode van een jaar. Wanneer je na deze periode goed functioneert 

en voldoet aan de eisen, word je structureel ingepast in deze functie. Het betreft hier een bezwarende 

functie waarbij het tweede loopbaanbeleid van de brandweer van toepassing is. Binnen dit beleid mag 

er maximaal 20 jaar in een bezwarende functie worden gewerkt. 



 
 

 

 

 

 

 

Selectieprocedure 

De selectieprocedure bestaat uit een aantal componenten; looptest, zwemvaardigheidstest, hoogte- 

en engtevreestest en vaardigheidstest(en). Daarnaast worden er kennismakingsgesprekken 

georganiseerd. Een duik-medische keuring, een duik-psychologische test en het voorleggen van de 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maken onderdeel uit van deze procedure.  

 

Interne en externe werving vindt gelijktijdig plaats. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat 

voorrang.  

 
Ons aanbod 
De functie van Manschap/Duiker is ingeschaald in functieschaal 6, minimaal € 1.818,- en maximaal  

€ 2.729,- bruto per maand, bij een werkweek van 36 uur. Daarnaast ontvang je maandelijks een 

persoonlijk Individueel Keuze Budget van 18,05% van je bruto maand salaris. Voor deze functie geldt 

een onregelmatigheidstoelage van 17,22 %.  

 

Standplaats  

Leeuwarden 

 
Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Dennis van Harten, clusterhoofd 

24-uursdienst, telefoonnummer 088 – 229 8960. Voor vragen over de procedure kun je contact 

opnemen met Heine Veenhouwer, ploegleider, telefoonnummer 088 - 229 8938. Sollicitatiebrieven 

met CV kunnen tot en met 17 februari 2019 gestuurd worden naar vacatures@vrfryslan.nl onder 

vermelding van het vacaturenummer 201905 en je naam. 

 

 

Wil je meer weten over Brandweer Fryslân en Veiligheidsregio Fryslân? Ga dan naar 

www.brandweerfryslan.nl en www.veiligheidsregiofryslan.nl.  

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, het delen van de vacature wel. 
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