InfoCentra …
Antwerpen
Belgiëlei 119,
2018 Antwerpen
03-231.24.20

Geïnteresseerd?

Wil je jouw competenties ter beschikking stellen van
Defensie, maar kun je dat om welke reden ook niet
doen in de vorm van een (fulltime) baan, denk dan
eens na over een dienstneming als ‘reservist’, waarbij
je prestaties van beperkte duur levert.

Brugge
Leopold Debruynestraat 125,
8310 Brugge
050-36.62.70
Brussel
Kortenberglaan 125,
1000 Brussel
02-742.69.66
Gent
Gaspar de Craeyerstraat 2,
9000 Gent
09-267.36.26
Hasselt
Guffenslaan 24, 3500 Hasselt
011-28.88.70

Meer informatie en de voorwaarden tot
toetreding kan je terugvinden op onze
website www.mil.be/nl/de-reserve. Voor
specifieke vragen kan je ook steeds
telefonisch contact opnemen via:
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Voor elke vacature dien je contact op te
nemen met een informatiecentrum bij
jou in de buurt. Zij zullen je begeleiden
in je keuze en de wervingsprocedure
toelichten.
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Je vaardigheden
interesseren ons!

De reserve:
een rijkdom aan
competenties

Van opleiding
tot carrière…

De opleiding tot reservemilitair duurt zes tot acht
weken, gespreid over meerdere jaren. Ze verloopt
deels in een opleidingscentrum en deels in de eenheid,
gekoppeld aan de door jouw gekozen functie.
De basisopleiding vindt plaats in de maand juli. Zo kan
je als student of werknemer gemakkelijker vrij nemen.

Reservist zijn …

Een militaire functie uitoefenen, zonder je huidige baan
op te geven? Ja, het kan! Heel wat reservemilitairen
combineren hun dagelijkse werk met activiteiten binnen
Defensie op deeltijdse basis. Defensie vormt immers
een specifieke omgeving die je nergens anders zal
vinden. Het nationale en internationale kader waarin
militairen, ook reservemilitairen, worden ingezet geeft
je de kans om militaire ervaring op te doen en te werken
met een groep zeer gemotiveerde mensen. Je kan
hierbij jouw kennis en ervaring gebruiken en uitbreiden.
Als reservemilitair oefen je een ondersteunende
functie uit. De reserve omvat tal van specialisten. Dat
zijn bijvoorbeeld tolken, juristen, ingenieurs, artsen of
deskundigen op allerlei andere vakgebieden die van
grote waarde kunnen zijn tijdens opdrachten in het
buitenland of tijdens rampenbestrijding in België.

Na je opleiding stel je jezelf elk jaar ten minste vijf tot
zeven dagen ter beschikking van Defensie. Afhankelijk
van je beschikbaarheid in functie van onze noden kan dat
ook meer zijn.
Je kan een volledige militaire loopbaan uitbouwen bij
Defensie op basis van het aantal jaren dienst en door op
gepaste tijd beroepsproeven
af te leggen. Tijdens je
prestaties kom je in contact
met collega militairen van het
actief kader en het reserve
kader voor de verwezenlijking
van je taken.
Het uitwisselen en opdoen
van ervaring is een verrijking
voor jezelf en je medewerkers.

Jaarlijks stellen wij een aantal vacatures open voor
zowel pas afgestudeerden als voor zij die meerdere
jaren ervaring hebben binnen de gevraagde
specialisatie.
De opengestelde functies verschillen van jaar tot jaar.
Raadpleeg hiervoor regelmatig onze website.

Twice a citizen …

Als reservemilitair sta je met het ene been in de
krijgsmacht en met het andere in de samenleving.
Door reservemilitair te worden kies je om jouw
burgercompetenties ten dienste te stellen van de natie.
Door jouw ervaringen
en contacten tijdens je
prestaties in de schoot
van Defensie ben je de
persoon bij uitstek die
met kennis van zaken kan
meespreken over onze
taken en inzet.
Je versterkt zo de band
leger en Natie.

