Wie helpt
ons uit de
brand???

Je kunt rekenen op de brandweer!!
•

De brandweer van Kollum is een
groep zeer enthousiaste vrijwilligers

•

Staan 24 uur per dag voor je
klaar

•

Bieden de helpende hand voor
mens en dier

•

Goed opgeleid en berekend op
haar taken

•

Een hecht team, heeft antwoord
op elke hulpvraag

Brandweer Kollum rekent op jou

Hoe doen we dat??
•

Samen eens per twee weken oefenen

•

Eerste twee jaar scholing in de
wintermaanden

•

Sporten op vrije brandweeravonden, en andere nuttige zaken
voor de samenleving

•

Een hecht team waar kameraadschap en deskundigheid het kloppend hart vormen van ons brandweerkorps.

Brandweer is meer dan een brandje blussen!!!
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t.a.v. de heer A. Hoof
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Dan zijn we op zoek naar jou!!
De Brandweer biedt jou vanaf het begin een plek in
haar team van hulpverleners, waar teamgeest, kame-

Wie helpt ons uit de brand?

raadschap en deskundigheid het kloppend hart vormen.
Bij de brandweer zijn betekend dat je een teamplayer bent, je staat er nooit alleen voor. De brandweer

Ben jij een saaie piet?

opleidingen vinden altijd plaats in de wintermaanden

Denk je snel dat is mijn probleem niet?
Heb je een acht tot vijf mentaliteit?
Is kameraadschap en avontuur niets voor jou?

en daar wordt je samen met andere aspirant brandwachten opgeleid.

Meer informatie?
Samenstelling korps

Is kameraadschap juist iets wat bij jou hoort?

Het brandweerkorps van
Kollum bestaat momenteel
uit 15 vrijwilligers. De vrijwilligers van Kollum hebben 24 uur per dag een
alarmpieper bij zich die hen oproept bij incidenten
en calamiteiten. Naast het blussen van brand is ook
hulpverlening bij (verkeers) ongevallen een belangrijke taak. Brandweer Kollum is een professionele
organisatie die in staat is hulp te verlenen in diverse
noodsituaties onder verschillende omstandigheden.

Zou je iets willen doen, om anderen in nood te

Wie zijn die vrijwilligers?

Of ben je juist wel te
vinden voor wat avontuur?
Loop je niet snel voor
je verantwoordelijkheden weg?

helpen?
Ben je tussen de achttien en achtendertig jaar?
Woon en werk je in Kollum?

Keuring
De brandweer opereert vaak onder moeilijke
omstandigheden en niet altijd zonder risico. De
inspanning die van het personeel wordt gevraagd is soms groot. Een medische keuring,
voorafgaand aan de aanstelling, maar ook periodiek tijdens het dienstverband is daarom noodzakelijk.

Vrijwilligers bij de brandweer, mannen en vrouwen,
zijn werkzaam in alle beroepsgroepen, komen voort
uit alle lagen van de bevolking. Mensen die zich betrokken voelen bij hun woon- en werkomgeving en
zich daar op een positieve manier voor willen inzetten. Werken onder niet-alledaagse omstandigheden,
hulpverlenen aan mens en dier, de onvoorspelbare
uitdagingen, het improviseren, de verantwoordelijkheid, de spanning, actie en teamgeest. Uiteraard is
het samen zijn en gezelligheid ook een belangrijke
drijfveer om deel te nemen aan het brandweerkorps
van Kollum.

Opleiding
Een specifieke vooropleiding heb je niet nodig.
Technisch inzicht komt wel van pas. Iedere
brandweerman- of vrouw volgt de basisopleiding manschap A en daarna eventueel vervolgopleidingen. De opleidingen zijn in heel Nederland gelijk en worden afgesloten met een Rijksexamen. Er is geen onderscheid tussen vrijwillig- en beroepspersoneel.
Oefenen
Vakkennis moet door regelmatig oefenen op
peil worden gehouden. Persoonlijke veiligheid
is daarbij de rode draad. Een goede conditie is
nodig om onder moeilijke omstandigheden en
tijdens piekbelasting, veilig en beheerst te kunnen werken. Er wordt elke 14 dagen op de
maandagavond geoefend.
Vergoeding
Naast een vaste vergoeding ontvang je een uurvergoeding voor werkzaamheden, studie, oefenen en sporten. Brandweerpersoneel is door de
gemeente verzekerd tegen schade die het gevolg is van ongevallen tijdens de dienstuitoefening. Rechten en plichten van vrijwillig brandweerpersoneel zijn vastgelegd in een gemeentelijke Rechtspositieregeling.
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