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Brandweerman 

Luchthaven Exploitatie Maatschappij (LEM) Oostende-Brugge is volop in groei en is op zoek naar 

een brandweerman. 

 

BEDRIJFSOMSCHRIJVING 

 

Luchthaven Exploitatiemaatschappij (LEM) Oostende-Brugge zorgt voor de uitrusting en 

uitbating van de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge. De luchthaven Oostende, die 24 uur 

op 24 en 7 dagen op 7 geopend is, heeft een aantal taken naar derden toe die inherent zijn aan de 

dienstverlening van een luchthaven met externe klanten zoals passagiers, 

luchtvaartmaatschappijen en concessiehouders. Op de luchthaven Oostende werken ongeveer 

115 personeelsleden die de dagelijkse exploitatie van de luchthaven handhaven. Het personeel is 

onderverdeeld in een aantal diensten: sales en customer relations, financieel beheer en 

concessies, technische diensten, security en airside operations. 

 

PLAATS IN DE ORGANISATIE 

 

Je wordt ingeschakeld in het brandweerteam van de luchthaven van Oostende. Je maakt deel uit 

van het brandweerteam.  Je rapporteert aan de ploegverantwoordelijken brandweer en Fire and 

 Rescue Manager. 

 

Tewerkstellingsplaats:  Nieuwpoortse Steenweg 889, 8400 Oostende 

 

 

DOEL VAN DE FUNCTIE 

 

Als lid van het brandweerkorps op de luchthaven krijg je een ruime waaier aan opdrachten.  De 

opdrachten situeren zich in de kazerne (oefenen, onderhoud materiaal, wagenpark,..), tijdens 

interventies (bluswerken, bevrijdingen, EHBO,..) en bij algemene taken op de luchthaven 

(veiligheid, begeleiding, netheid…)  
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TAKENPAKKET 

 

 Je belangrijkste resultaatgebieden zijn: 

 

 Je grijpt in en bestrijdt brand, ontploffing bij vliegtuigongevallen, van gebouwen en 

voertuigen op het luchthaventerrein en van brandstoftanks op het luchthaventerrein. 

 Je biedt EHBO aan gekwetste personen op het luchthaventerrein. 

 Je bestrijdt en verwijdert brandstoflekken. 

 Je speelt doelmatig in op het rampenplan. 

 Je ruimt sneeuw en strooit zout bij winteromstandigheden.  

 Je biedt hulp bij het aan boord brengen van passagiers met een beperking. 

 Je voert dagelijkse testen uit en rapporteert aan de ploegverantwoordelijke. 

 Je begeleidt voertuigen, personeel op het luchthaventerrein. 

 Je plaatst verkeersborden en signalisatie. 

 Je ruimt zwerfvuil op het luchthaventerrein op. 

 Je ziet het werkmateriaal na en onderhoudt het teneinde altijd te beschikken over veilig, 

net en goed functionerend materiaal: onderhoud blusmateriaal, wagens, allerhande 

werkmiddelen. 

 Je verricht een aantal ad hoc taken teneinde de diensten op logistiek, technisch of 

administratief vlak mee te ondersteunen.: transport van passagiers en/of goederen, 

algemene  lichte administratie…. . 

 Je staat mee in voor algemene onderhoudstaken van de kazerne als van gehele 

luchthaventerreinen – en gebouwen: gras maaien, onderhoud brandweerkazerne en 

wagenpark, schrijnwerkerij, loodgieterij… . 

 Je onderhoudt je fysieke conditie en neemt deel aan oefeningen en opleidingen waardoor 

je alle taken kan uitvoeren in veiligheid voor jezelf, collega’s en personen in nood. 

  Je bent zeer leergierig. Je volgt opleidingen, simulaties en bijscholingen.  
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PRAKTISCH 

 
De diensten zijn 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bemand. Er wordt dus ook gewerkt tijdens de 

weekends en op feestdagen. 

 

JE PROFIEL 

 
  Je bent in het bezit van het brevet van brandweerman, afgeleverd door een erkende 

provinciale brandweerschool. 

 Je bent actief lid van de vrijwillige brandweer. 

 Je ben medisch, fysiek en psychisch geschikt voor de functie. 

 Je hebt een praktisch inzicht en bezit een goede brandtechnische basiskennis. 

 Je beschikt over rijbewijs B & C. 

 Tijdens de inloopperiode dient men kennis te verwerven inzake het verkeersreglement 

airside, radiocommunicatie, de specifieke tekens en markeringen op de luchthaven, de te 

gebruiken seinen in de luchtvaart, de diverse inzettechnieken en het gebruik van de 

specifieke voertuigen van de brandweerdienst…. .   

 

AANBOD 

Je komt terecht in een uitdagende omgeving.  Je krijgt de kans om de luchthavenbrandweer mee 

vorm te geven en je technische competenties verder te ontwikkelen. Dit alles aangevuld met een 

marktconforme verloning met extra legale voordelen. 

 

 

HOE SOLLICITEREN? 

 

Solliciteren kan tot en met 5 november 2017. 

Gelieve je CV en motivatiebrief bij voorkeur per mail te versturen naar jobs@ostendairport.aero 

of per post naar LEM Oostende-Brugge, t.a.v. Seraphine Loose, Nieuwpoortsesteenweg 889, 8400 

Oostende.  

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen  met Seraphine 

Loose, HR Manager : jobs@ostendairport.aero    of  059 551 204 – 0490 587 237 
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