Evonik is wereldwijd in meer dan 100 landen
actief. Met 11 productie-eenheden en meer dan
1.000 medewerkers behoort Evonik Antwerpen
tot de grootste vestigingen van Evonik Industries.
Klanten uit heel verschillende branches zoals
automotive, coatings, cosmetica, plastics en farma
lopen warm voor onze ideeën.
Overtuig jezelf ook op:
www.evonik.com/antwerpen

#HumanChemistry



Exploring opportunities. Growing together.

Momenteel zijn wij op zoek naar een

brandweerman
Wat je kan verwachten
Je treedt op in geval van noodsituaties (brand, explosie, lekkage, evacuatie, letselongeval, ...) voornamelijk op
het fabrieksterrein, maar eventueel ook daarbuiten bij hulpverlening in de industrie of bij het transport van
gevaarlijke goederen. Tot je taken behoren onder andere het controleren, het onderhouden en het herstellen
van de brandbestrijdingsmiddelen en adembeschermingsmiddelen van de productie-eenheden, evenals
de interventiemiddelen van de brandweer. Bovendien kan je mee ingezet worden bij het vervullen van
veiligheidsgerelateerde opdrachten. Je werkt in een specifiek ploegensysteem (24-urendienst), waar veel belang
wordt gehecht aan teamwerk. Op termijn bestaat de mogelijkheid om door te kunnen groeien tot een
leidinggevende functie binnen de brandweerdienst.
Wat je te bieden hebt
Je hebt een technische opleiding genoten (A2 of bachelor) en beschikt over minimum het brevet brandweerman
(B01). Extra ervaring binnen leidinggevende functies (met gelijkgesteld brevet sergeant of adjudant / nu MO 1
of MO 2) als vrijwilliger in een Zonale Post is een absolute troef. Je neemt graag initiatief, bent een teamspeler
en beschikt over een goede fysieke conditie en een rijbewijs CE (of bent bereid om dit te behalen).

Wat er voor jou inzit
Naast een aantrekkelijk salaris en bijkomende voordelen (zoals gratis busvervoer vanuit Antwerpen en omgeving, maaltijdcheques, een aantrekkelijk
verzekeringspakket, arbeidsduurvermindering, …) bieden wij je de kans om je
verder te ontplooien in een hoogtechnologische internationale onderneming.

Evonik Antwerpen NV

Interesse?
Mail dan zo snel mogelijk je sollicitatiebrief en uitgebreid cv naar
aanwervingen@evonik.com.

Tel +32 3 560-3211

HR-afdeling
Tijsmanstunnel West
2040 Antwerpen

aanwervingen@evonik.com
www.evonik.com/antwerpen

