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26. INDUSTRIËLE BRAND-
EN VEILIGHEIDSWACHT

OOK GENOEMD: brandwacht



 Jij werkt op de site van industriële bedrijven, 
zowel binnen als buiten, of gaat aan boord van 
een schip.

 Jij houdt de wacht wanneer techniekers 
herstellingen of onderhoud uitvoeren, zoals 
laswerken, slijpwerken en werken met gevaarlijke 
producten.

 Jij controleert of iedereen de nodige 
beschermingsmiddelen draagt. 

 Je zorgt voor een veilige werkomgeving: je 
doet gasmetingen, verwijdert brandbare 
materialen, je sproeit alles nat om vonken te 
voorkomen, …

 Loopt er toch iets mis? Dan help jij bij de 
evacuatie.

 Jij meldt problemen aan de controlekamer.

LOON STARTER

Brutoloon tussen 
€ 2.400 – € 2.450 
(voor 38u/ week)

Geen vast loon: je 
aantal werkuren 
verschilt elke maand. 
Extra premie wan-
neer je in shiften 
werkt.

WERKREGELING

Je werkt in shiften.
Jij werkt binnen en 
buiten, bij goed en 
slecht weer.

TAKEN



 Je hebt geen schooldiploma 
nodig.

 Attest voor goed zedelijk gedrag 
(geen strafblad).

 Attest brand- en 
veiligheidswacht nodig

 VCA attest nodig

 Rijbewijs B en eigen vervoer: 
werkgevers vragen vaak dat je 
een rijbewijs én een eigen wagen 
hebt. Je werkt bij verschillende 
klanten en je moet je kunnen 
verplaatsen tot bij je klant. In ruil 
krijg je een kilometervergoeding. 

 Je bent flexibel: je hebt geen 
vaste werkuren en werkt elke 
dag bij andere klanten.

 Je bent stressbestendig, je 
raakt niet snel in paniek.

 Je hebt geen claustrofobie
en geen hoogtevrees.

 Je hecht belang aan veiligheid.

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 

OPLEIDING ATTEST 
BRAND- EN VEILIGHEIDSWACHT?

Je kan een korte, gratis opleiding 
(5 à 6 dagen) volgen via VDAB of een 
interimkantoor.



WAAR WERK JE?
Je werkt bij een onderaannemer, 
een bedrijf dat brand- en 
veiligheidswachten uitstuurt naar 
andere bedrijven. 

Voorbeelden zijn G4S, Total Safety, 
MD group, Ancco Safety solutions, 
TSA Safety group, Securitas, ... 

Ook interimkantoren werven aan 
en zorgen voor je opleiding, zoals 
Safetec, Accent, Trixxo, Actief 
Interim, A Concept interim … 

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

Teamleader



Waar vind je meer info over dit beroep?

 Beroepenfilm VDAB: https://youtu.be/nqgdA0jd9oI

 Beroepenfilm BASF https://youtu.be/xY0LkHMIHoU

 https://www.vdab.be/beroep/a4e5de96-fb01-43dd-bcfc-
70b4c9633451/brandwacht-veiligheidswacht

Waar vind je meer info over opleidingen indien je als werkzoekende 
nog extra opleiding nodig hebt?

 https://www.safetec.be/opleiding-brand-en-veiligheidswacht-2/

 In de teksten van de vacatures:  
https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures?trefwoord=brand%20veilige
heidswacht&locatie=2040%20Antwerpen&afstand=20&locatieCode=283
&sort=standaard

MEER INFO

https://youtu.be/nqgdA0jd9oI
https://youtu.be/xY0LkHMIHoU
https://www.vdab.be/beroep/a4e5de96-fb01-43dd-bcfc-70b4c9633451/brandwacht-veiligheidswacht
https://www.safetec.be/opleiding-brand-en-veiligheidswacht-2/
https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures?trefwoord=brand%20veiligeheidswacht&locatie=2040%20Antwerpen&afstand=20&locatieCode=283&sort=standaard


Bekijk het volledige overzicht met 
mobiliteitsoplossingen op de website van Port of Antwerp: 

 Waterbus: vaste vaarroute van Hemiksem tot Lillo – opstapplaats onder 
andere aan Steen www.dewaterbus.be

 Fietsbus: gratis fietsbus om de Schelde over te steken ter hoogte van de 
Tijsmans- en Liefkenshoektunnel www.portofantwerp.com/nl/fietsbus

 Pendelbus: Iedereen kan de Pendelbus reserveren, op voorwaarde dat het 
bedrijf waar je werkt, is aangesloten. Zowel op linkeroever als op 
rechterover zijn er verschillende routes, van Sint-Niklaas, Beveren, Kallo, 
Merksem, … http://www.pendelbushaven.be/routes.html

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven?

http://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer
http://www.dewaterbus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/fietsbus
http://www.pendelbushaven.be/routes.html


 Bedrijfsbus – i-Bus: Werknemers (ook uitzendkrachten en jobstudenten) 
van Covestro, Evonik, Ineos, Lanxess, Bayer en Inovyn kunnen met de i-
Bus van en naar het werk pendelen. http://www.i-bus.be/

 Andere bedrijven, zoals BASF, Total en ExxonMobil voorzien ook collectief 
vervoer voor hun werknemers. Vraag het aan het bedrijf of interimkantoor 
waar je wil solliciteren: biedt jouw toekomstige werkgever collectief vervoer 
aan? Rijdt er een bus bij jou in de buurt?

 Carpoolplatform: https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-
werkverkeer#collectiefvervoer

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven? (deel 2)

http://www.i-bus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer#collectiefvervoer
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