
Brandweer Amsterdam-Amstelland, onderdeel van de Veiligheidsregio 

Amsterdam-Amstelland, bestaat uit de zes gemeenten Aalsmeer, 

Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De regio 

heeft één miljoen inwoners, met vele duizenden mensen die iedere dag 

komen werken, met elk jaar twee miljoen toeristen. Dat vraagt om 

slagkracht, om de bundeling van kennis en kunde en een professionele 

aansturing.

Samen met de gemeenten, de politie en de geneeskundige hulp-

verleners bevordert en bewaakt Brandweer Amsterdam-

Amstelland de veiligheid in de regio. Een korps van zo’n 

1100 mensen dat effectief optreedt bij branden en onge-

lukken, maar ook bij het bestrijden van rampen en het 

beheersen van grootschalige crisissituaties.

Veiligheidsregio/Brandweer 

Amsterdam-Amstelland zoekt:

1e Bedrijfsautotechnicus 
materieelbeheer en garage 

36 uur per week

Door jou werkt de brandweer met veilige materiaal. Ben jij een daadkrachtige 1e Bedrijfsautotechnicus? Dan is deze uitdagende functie iets voor jou.

Binnen onze veiligheidsregio werken zes gemeenten, brandweer, geneeskundige diensten, politie, Openbaar Ministerie en andere publieke en private (veiligheids-)partners samen aan het 
beheersen van risico’s, brandweerzorg, hulpverlening en voorbereiding op crises. De zes gemeenten die samen de regio Amsterdam-Amstelland vormen zijn Amsterdam, Diemen, Ouder-Am-
stel, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn.

Dag in dag uit zijn we als netwerkorganisatie in overleg om te anticiperen op risico’s, samen te leren, crises te voorkomen en ervoor te zorgen dat onze regio een veilige regio is.

Dit is ons werk
Ons werk stopt nooit. Dag in, dag uit staan wij klaar om te beschermen wat waardevol is. Wij bestrijden crises, brand, redden levens en verlenen hulp bij ongevallen. Liever nog zijn we proble-
men een stap voor. Daarom zetten we ons in voor preventie en geven we voorlichting en advies. Ons werk is divers, geen dag is hetzelfde. Net als de mensen die bij ons werken. Zo dragen niet 
alle brandweercollega’s een helm en brandwerende kleding. Van communicatiemedewerker tot monteur, van controller tot P&O-adviseur: samen zijn wij Veiligheidsregio en Brandweer Amster-
dam-Amstelland. Iedereen draagt vanuit eigen expertise bij aan het functioneren van deze organisatie. Zowel fulltime als parttime.

Ons werk is dynamisch en veeleisend. We staan klaar voor anderen, maar ook voor elkaar. Met een goed advies, of juist een enthousiast idee. We denken niet in hokjes, maar vinden het belang-
rijk dat iedereen zich binnen de organisatie prettig voelt. Een werkomgeving waar je je op je gemakt voelt is immers de basis om het beste uit jezelf te halen.

Afdeling Facilitair Bedrijf (FB)
Het Facilitair Bedrijf (FB) bestaat uit zes bureaus met elk een eigen specialistisch taakgebied. Bureau materieelbeheer en garage (M&G) is verantwoordelijk voor en verzorgt het beheer en 
operationeel houden van al het materieel van de Veiligheidsregio/ brandweer Amsterdam Amstelland en enkele verwante organisaties. Het bureau M&G is gevestigd op het veiligheidscentrum 
(Galwin 3 in Amsterdam), wordt aangestuurd door een Coördinator/ hoofdmonteur en er werken circa elf medewerkers.

Wat ga je doen?
Gaat je “brandweerhart” ook sneller kloppen als je brandweerwagens langs ziet rijden naar een incident? Als 1e bedrijfsautotechnicus materiaalbeheer en garage krijg je niet genoeg van deze 
rode auto’s! Je verhelpt storingen en voert reparaties uit bij alle voer- en vaartuigen van Brandweer Amsterdam-Amstelland. Dat doe je zowel in de garage als op locatie.

Verder verricht je
Onderhoud-, reparatie-, keuring-, revisie- en vernieuwingswerk aan voer- en vaartuigen    Je analyseren storingen aan materieel en materiaal    Montage-, las-, plaat-, constructie-, draai- en 
freeswerkzaamheden    Repareert, reviseert, test en keurt mechanische, hydraulische, elektronische en pneumatische systemen, onderdelen en materialen.

Je bent op diverse onderdelen van Facilitair Bureau inzetbaar. Je bent bereid om eens per 7 weken ingedeeld te worden in een piketrooster waarbij je 24 uur buiten diensttijd oproepbaar / 
inzetbaar bent. De opkomsttijd is 60 minuten voor spoedeisende taken. Dit piketrooster duurt 1 week. Daarbij werk je tijdens de piketweek een weekeinde (zaterdag en zondag).

Wat vragen we jou?
Allereerst en vooral zoeken we goede 1e bedrijfsautotechnicus en een leuke collega met wie we fijn kunnen samenwerken. Je kunt goed zelfstandig maar ook goed samen werken. Je hebt goe-
de contactuele en beheersmatige kwaliteiten. Je bent stressbestendig, werkt accuraat en houdt overzicht over je werkzaamheden. Je kunt klant-en resultaatgericht werken en bent hulpvaardig. 
Je bent nooit uitgeleerd en daarom bereid tot het volgen van (verplichte) cursussen op het gebied van brandweerspecifieke materieel.

Verder
Heb je de diploma’s MBO voertuigtechniek / 1e Bedrijfsautotechnicus en Keurmeester APK 1 en 2    Ben je in het bezit zijn van het rijbewijs BC(E)    Heb je ruime ervaring (minimaal 3 jaren) 
in onderhoud en reparatie van groot rijdend materiee    Heb je kennis van voertuigelektronica, hydraulica en pneumatiek    Je bent bekend met het brandweermaterieel en materiaal is een 
pre    Je kunt werken op hoogten tot ca. 30 meter    Je hebt sterke affiniteit met machinaal verspanen en lassen    Het diploma Manschap A is een pré.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de publiekrechtelijke Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA)    De aanstelling wordt aangegaan voor de periode van een jaar. Na goed 
functioneren wordt je aanstelling omgezet in een vast dienstverband.    De inschaling vindt plaats op basis van opleiding en relevante ervaring, maximaal € 3.176,- (salarisschaal 7) op basis 
van een 36-urige werkweek    Met een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je brutosalaris ben je vrij om keuzes te maken die passen bij jouw wensen en ontwikkelingsdoelen. Het 
IKB bestaat uit 8,00% vakantietoeslag, 6,75% eindejaarsuitkering, 1,50% levensloopbijdrage en 0,80% bovenwettelijke verlofuren    Je ontvangt reiskosten op basis van het aantal kilometers 
met een max. van 30 km, enkele reis    Je krijgt minimaal 144 uur verlof op basis van een 36-urige werkweek    Vitaliteit en gezondheid vinden wij belangrijk. Daarom stimuleren wij je om 
regelmatig te sporten. Je kunt gebruik maken van onze sportgelegenheden op de kazernes    Flexibel werken, in deeltijd werken en thuiswerken is bespreekbaar    Wij hanteren een gunsti-
ge pensioenregeling bij het ABP    Er is aandacht voor vitaliteit en (persoonlijke) ontwikkeling, zoals de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen door het volgen van opleidingen, trainingen 
en workshops.

Solliciteren

Heb je interesse in de functie? Stuur je CV en motivatiebrief naar solliciteren@brandweeraa.nl
 


