Brandweer Gieten zoekt nieuwe collega’s!
Op de brandweer kun je rekenen. Altijd. Dat lijkt
vanzelfsprekend, maar dat is het niet! De brandweerpost
in Gieten is afhankelijk van mensen die er wonen of
(thuis)werken en zoekt naar vrijwilligers, in aanvulling op
het bestaande team. Brandweervrijwilligers zijn mannen
en vrouwen die iets willen betekenen voor een ander en
die bij een melding naar de brandweerpost gaan om als
team te vertrekken naar een incident om hulp te
verlenen.
“Het is eervol werk. Het werk geeft veel voldoening door het
kunnen helpen van mens en dier.” verteld Edwin Veldman, die in het dagelijks leven werkt bij de
VRD (Veiligheidsregio Drenthe) als Oefencoördinator en medewerker vakbekwaamheid en ook
als vrijwilliger actief is als postchef bij Brandweer Gieten.
Als je vrijwilliger wordt bij brandweer Gieten kom je in een hechte club vrijwilligers uit alle
beroepsgroepen en lagen van de bevolking. Nuchtere mensen, die zich betrokken voelen bij hun
woon- en werkomgeving en zich daar op een positieve manier voor willen inzetten. Zie jij je
passen tussen deze groep? Dan zijn we op zoek naar jou! Jij beschikt over een goede conditie,
bent stressbestendig en praktisch ingesteld. Een vak voor alleen mannen? Zeker niet, onze post
heeft ook meerdere brandweervrouwen!
Naast het reguliere brandweerwerk doen we veel meer. We verzorgen demonstraties op
feestdagen en geven voorlichting op scholen. Maar ook oefenen is erg belangrijk. Iedere
woensdagavond oefenen we diverse scenario’s van brand, tot hulpverlening en een inzet met
gevaarlijke stoffen. Zo houden we onze kennis op pijl over alle facetten van ons vak.
Na een inzet of oefening is er in onze prachtige kantine ook altijd ruimte voor ontspanning en
gezelligheid. Ook is er een actieve wedstrijdgroep die ieder jaar deelneemt aan de
vaardigheidstoetsen die door het hele land worden georganiseerd. Samen met de hele kazerne
(en aanhang) moedigen we deze ploeg aan om ieder jaar het beste resultaat neer te zetten. Er zit
natuurlijk een wedstrijdelement in, maar gezelligheid en het teamgevoel is op deze dagen het
belangrijkste.
Wil jij precies weten wat het is om vrijwilliger te zijn bij brandweer Gieten? Kom dan zaterdag 4
juni langs tussen 14.00 - 16.30 op de kazerne aan de Oelenboom 8b in Gieten! Je krijgt de
mogelijkheid kennis te maken met ons team en een kijkje te nemen in de kazerne. Tijdens dit
inloopmoment heb je de mogelijkheid om te ontdekken of het brandweerwerk bij jou past!
Wij hopen je te mogen verwelkomen. Uiteraard is je partner ook welkom! Wil je meer weten?
Check dan www.brandweergieten.nl
-Noot voor de redactie niet voor publicatie:
Vragen? Dan kunt u contact opnemen met Edwin Veldman (postchef) via info@brandweergieten.nl. De
foto welke is bijgesloten is gemaakt door Arjen Kuiper, Brandweerfotograaf bij de VRD en mag als
ondersteuning bij dit artikel gebruikt worden.

