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Leerwerktraject Brandwacht 
 
Service met verantwoordelijkheid, elke dag lachend naar je werk. 
  
Op de arbeidsmarkt is er een grote behoefte aan Brandwachten ofwel Heet-werk wachten. Om te 
kunnen voldoen aan de vraag naar vakkundige Brandwachten heeft Flexoel een leerwerktraject 
met een branche erkende opleiding opgezet. Een enorm leuke baan waarbij de kandidaat met 
mensen werkt, mensen helpt en mensen optimale veiligheid biedt. De kandidaat krijgt een 
opleiding en gaat na een kort inwerkprogramma aan het werk en krijgt een arbeidsovereenkomst. 
  
Het werk wordt samen met vakkundige collega’s gedaan en er wordt op de uitdagendste locaties 
gewerkt. De kandidaat volgt de nieuwste ontwikkelingen in het vak en werkt bij een organisatie die 
maatschappelijk betrokken is. 
Vanaf het eerste moment is de kandidaat onderdeel van een enthousiast team van professionals, met 
allemaal hetzelfde doel: Veiligheid voor iedereen standaard maken. 
   

Profiel kandidaat  

• Een stressbestendige teamplayer met uitstekende sociale- en communicatieve vaardigheden 

• Uitstekende beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift, 

• Instroomniveau MBO 2 of hoger 

• Fysiek belastbaar voor werk in kleine ruimtes, op grote hoogtes 

• 7 dagen per week 24 uur per dag inzetbaar en bereid te werken, nachtblindheid is een 
uitsluitingscriterium   

• Rijbewijs is een pré 

• Baarden of paardenstaarten zijn niet wenselijk i.v.m. brandveiligheid 

• Adequaat kunnen communiceren, handelen, luisteren en doen laten luisteren 
 

Mensen die willen investeren in hun eigen ontwikkeling en opleiding om een verantwoordelijke baan 

als brandwacht aan te gaan. Daarbij gaat het om hun eigen gedrag, houding en verantwoordelijkheid, 

en ook mentaliteit. 

Intake 

 Tijdens het intakegesprek wordt er gekeken naar de volgende aspecten: niveau, opleiding, kennis, 
beschikbaarheid, representativiteit, arbeidsverleden, bekwaamheden, vaardigheden -en specifiek 
sociale- en communicatieve vaardigheden. 
   
Na het gesprek wordt de kandidaat direct geïnformeerd of deze wordt voorgesteld aan de werkgever. 
Als de kandidaat niet in aanmerking komt voor deelname of door werkgever wordt afgewezen, kan 
Flexoel in overleg met UWV een alternatief traject voorleggen. 
  
Na een positief verlopen intake gaat de kandidaat starten met de opleiding. Hiervoor wordt hij/zij 
uitgenodigd om de plenaire bijeenkomsten bij te wonen. Deze bijeenkomsten worden uitgevoerd door 
gevalideerde docenten. De locatie is uiteraard goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Iedereen die een traject bij Flexoel start, krijgt een vaste consulent en individuele begeleiding. Wij 
geven intensieve ondersteuning bij het vinden en behouden van werk. 
Wij helpen actief bij het solliciteren en trainen hierin, zodat de kandidaat nog beter voor de dag komt. 
Verbeteren samen het curriculum vitae, helpen bij het inrichten van social media profielen en 
introduceren kandidaten bij deze werkgever. 
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We bereiden wij samen met de kandidaat het sollicitatiegesprek zorgvuldig voor, gaan mee naar het 
sollicitatiegesprek en ondersteunen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. 
Samen met de persoonlijke coach van Flexoel maken we de kandidaat (weer) zichtbaar voor de 
arbeidsmarkt. 

Trajectonderdelen 

• Intake en assessment 

• Opstellen plan 

• Persoonlijke profilering 

• Persoonlijke begeleiding 

• Solliciteren 

• Plaatsing op de werkplek 

• Rapportages werkgever 

Opleiding en start werk 

Hiervoor wordt de kandidaat uitgenodigd om de plenaire bijeenkomsten bij te wonen. Deze 
bijeenkomsten worden uitgevoerd door gevalideerde docenten, de opleidingslocaties zijn uiteraard 
goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Tijdens de opleiding werkt de kandidaat 3 à 4 dagen per 
week zodat er voldoende tijd overblijft voor de opleiding -en studie.  
Gedurende 10 dagen gaat de kandidaat naar school. De opleiding wordt gegeven in Rotterdam en 
Hellevoetsluis. Op iedere lesdag worden nieuwe onderwerpen behandeld zowel theoretisch als in de 
praktijk. In een grote praktijkruimte ervaart de kandidaat wat het werk inhoudt. Op de studiedag 
bestudeert de kandidaat thuis de stof die in de lesdag is behandeld. De werkbelasting per studiedag 
bedraagt 4 à 5 uur 
  
In de opleiding komen de volgende aspecten voor. Ieder onderdeel wordt afgerond met een toetsing, 
waar ook een Branche erkend certificaat behaald voor wordt.  

• Basis Veiligheid VCA of VCA VOL 

• Kleine Blusmiddelen -  Communicatie  

• Werken als Buitenwacht / Mangatwacht 

• Gasmeten (ex – ox – tox ) 

• Medische Keuring werken met ademlucht 

• Werken met ademlucht 

• Werknemersvaardigheden 

  

De opleiding wordt opgezet in een vaste structuur, zodat er met planning van werkzaamheden 
rekening kan worden gehouden.  
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden wordt de kandidaat begeleid door de praktijkbegeleider 
van Flexoel. Hij/zij functioneert als extra coach op de werkplek. Flexoel bewaakt de kwaliteit en 
voortgang van de opleiding, de stageperiode en de termijn van de 1e contractperiode van 7 maanden.  
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Wat gaat de kandidaat doen 
 
Wanneer er werkzaamheden plaatsvinden bij risicovolle bedrijven wordt 
er vanuit de overheid of het bedrijf zelf aanvullende eisen gesteld ten 
aanzien van de veiligheid.  
Je spreekt van een risicovolle werkomgeving wanneer er heet 
werkzaamheden zoals bijvoorbeeld lassen en slijpen verricht worden. 
Dit vraagt aanvullende eisen ten aanzien van de veiligheid om zo de 
verhoogde risico te beperken. 
Jij als brandwacht let op de veiligheid van werknemers op de werkplek 
(besloten ruimten). Ook zie jij toe op het dragen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen, controleer je werkvergunningen, de naleving 
van procedures en voorschriften en vergroot je het 
veiligheidsbewustzijn bij personeel en verricht gasmetingen. 
Jij kunt goed omgaan met mensen, jij bent klantvriendelijk en treedt 
daadkrachtig op als dit nodig is. Je bent je er altijd van bewust dat de 
veiligheid van jezelf en de mensen om je heen voorop staat;Je werkt 
binnen of in de omgeving van bedrijfs- maar ook publieke gebouwen; · 
Je staat voortdurend in contact met je collega’s of de coördinator; · 
Het werk vraagt een actieve en oplettende houding, hierdoor werk je 
veelal zelfstandig. 
  
 

Arbeidsvoorwaarden & informatie  

Bruto maandsalarisindicatie €2.000,- op fulltime basis 

Contract vorm:          
 

Contract voor bepaalde tijd, met vaste uren. Direct na 

succesvol doorlopen van de opleiding. 
 

Arbeidstijd per week 28 t/m 40 uur 

Werktijden 7 dagen per week, 24 uur per dag , 65% kantooruren, 35% 

’s avonds en overdag 

 

Locatie Rijnmond/ Botlek primair verder landelijk 

Kosten traject Per stuk incl BTW 

Praktijkopleiding  

Incl. diploma’s en lesmateriaal 

€           1.512 €           1.829,52 

Reiskosten en verblijf 
In overleg met opdrachtgever op basis van voor en nacalculatie 

€           p.m.     

Optioneel 
Werknemersvaardigheden 

€           179 €           216,59 

 

Kijk voor meer informatie of aanmelden van een kandidaat op www.flexoel.nl 

http://www.flexoel.nl/

