Soldaat kanonnier artillerie (M/V)
Contacteer een Informatiecentrum in je buurt voor meer gedetailleerde informatie betreffende diploma’s,
selectieproeven, opleiding, loopbaanmogelijkheden

Beschrijving van de functie
De veldartillerie ondersteunt de gevechten door te vuren met haar kanonnen of mortieren. Je maakt deel uit van
een team artilleristen dat één van de artilleriestukken van een peloton bedient.
Als soldaat kanonnier veldartillerie werk je met artilleriemunitie, die je klaarmaakt om af te vuren en neem je deel
aan het onderhoud van het voertuig en van de bewapening. Je wordt ook getraind in bewakingsopdrachten. Je
hanteert bewapening en tactisch materieel (radio, GPS, nachtkijker, ...) in de meest uiteenlopende
omstandigheden (routine, oefeningen en manoeuvres, opdrachten), in een veranderende omgeving en in alle
weersomstandigheden.
Je bent beschikbaar voor een operationele inzet in het binnen- en buitenland.
De teamspirit en de veelzijdigheid van de opdrachten zowel in België als in het buitenland maken de job van
artillerist uniek.

Toelatingsvoorwaarden

Selectieproeven

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van
de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse
Bondsstaat.
Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd
van 31 jaar niet hebben bereikt.
In het bezit zijn van een vereist diploma (zie hieronder).

Voor je wordt ingelijfd, neem je deel aan
selectieproeven gedurende meerdere dagen. Je zal
moeten slagen voor de algemene testen voor
vrijwilliger. Je resultaten bepalen of je hoog genoeg
gerangschikt bent.

Diplomavoorwaarden
Getuigschrift van basisonderwijs.

Opleiding
Je opleidingscyclus bestaat uit volgende onderdelen (niet noodzakelijk in chronologische volgorde):
 Een militaire initiatiefase (MIF) van ongeveer 3 maanden in een militair oefenkamp in België (fysieke
conditie en militaire basisvaardigheden zoals schieten en overlevingstechnieken).
 Een gespecialiseerde professionele vorming (GPV) tijdens dewelke je de militaire technieken en tactieken
vereist voor je functie aanleert. Deze vorming duurt ongeveer 2 maanden en gaat door in het Bataljon
Artillerie te Brasschaat.
 Een stage- en evaluatieperiode in principe op de werkplek waar je je loopbaan begint tot op het einde van
de kandidatuursperiode.
Tijdens de volledige kandidatuursperiode worden de professionele en karakteriële geschiktheid, alsook de fysieke
conditie regelmatig beoordeeld.

Bijkomende informatie
Gedurende een deel van de basisopleiding is het internaatsregime van toepassing. Gehuwden en
samenwonenden kunnen hierop een uitzondering vragen.
Je begint je loopbaan in het Bataljon Artillerie te Brasschaat of te Lombardsijde.
Je wordt aangeworven in het statuut Beperkte Duur (BDL). In functie van de behoeften van Defensie krijg je na je
kandidatuur de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden over te gaan naar het beroepsstatuut. Deze
doorstroommogelijkheden zijn afhankelijk van je wijze van dienen en van het aantal plaatsen dat door Defensie
wordt geopend.
Opgelet, deze functiebeschrijving wordt bij het verstrijken van de inschrijvingstermijn van de site verwijderd. Vergeet niet om deze vooraf te kopiëren of af
te drukken om deze belangrijke informatie te bewaren. Ze zullen nuttig zijn bij het voorbereiden van je kandidatuur.
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