Matroos Marine (M/V)
Contacteer een active recruiter in je buurt voor meer gedetailleerde en/of geactualiseerde informatie betreffende
diploma’s, selectieproeven, opleiding, loopbaanmogelijkheden.
Website: http://www.mil.be/nl/pagina/informatie-inwinnen

Beschrijving van de functie
Aan boord van een schip (fregat, mijnenjager of commando- en logistiek steunschip) werk je als matroos bij de
reserve in één van de volgende domeinen:
 Matroos technische dienst: je controleert, onderhoudt en herstelt de technische installaties van de schepen
zowel op zee als in de haven.
 Matroos Supply Chain and Mobility: je zorgt voor de bevoorrading aan boord van een schip en in de haven.
Je werkt en leeft nauw samen in een team op het schip. Je draagt bij tot het onderhoud van het schip in binnen- en
buitenland. Tijdens training en operaties in binnen- en buitenland leer je je beroep op zee kennen. Je vervult
boeiende opdrachten van meerdere maanden die je naar andere delen van de wereld brengen. Na de vorming
geniet je van een belangrijk financieel voordeel wanneer je op zee bent. Buiten de dienstverplichtingen in het
buitenland heb je ook de tijd om de streek te verkennen.

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 26 jaar niet hebben bereikt.

Vooraleer je wordt ingelijfd, word je gedurende
meerdere dagen onderworpen aan een reeks
selectieproeven zoals psychotechnische proeven,
sportproeven, medische proeven, een interview en een
oriëntatiegesprek. Je resultaat zal bepalen of je geschikt
en batig gerangschikt bent.

Diplomavoorwaarden
Voldaan hebben aan de leerplicht op het ogenblik van de inlijving.

Opleiding
Je opleidingscyclus bestaat uit volgende onderdelen:
 Een militaire initiatiefase (MIF) van 2 weken in september na de inlijving in een militair oefenkamp in
België (fysieke conditie en militaire basisvaardigheden zoals schieten en overlevingstechnieken). Deze fase
moet voltooid zijn binnen de 12 maanden volgend op de ondertekening van de dienstnemingsacte als
kandidaat-reservemilitair op de inlijvingsdag.
 Een gespecialiseerde militaire opleiding (GMO) van 2 weken aansluitend op de MIF.
 Een gespecialiseerde professionele opleiding (GPO) van 1 tot 3 weken op de plaats van tewerkstelling. De
GPO vangt onmiddellijk aan na het slagen in de GMO.
 Een week van evaluatie in principe op de werkplek waar je je loopbaan begint, deze sluit onmiddellijk aan
op de GPO.
Tijdens de volledige kandidatuursperiode worden de professionele en karakteriële geschiktheid, alsook de fysieke
conditie regelmatig beoordeeld.

Bijkomende informatie
Tijdens de opleiding (MIF en GMO) is het internaatsregime van toepassing. Gehuwden en samenwonenden
kunnen hierop een uitzondering vragen.
Je begint je loopbaan in de marinebasis van Zeebrugge (aan boord van een schip).
Je moet je diploma kunnen voorleggen op de inlijvingsdag.
Na je opleiding ga je een voltijdse dienstneming aan van maximum één jaar, deze is eventueel verlengbaar in
functie van de behoeften van Defensie.
Je wordt aangeworven in het reservestatuut.
Eventuele 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.

2018-XX5NM-Vrijw-D-RES VEP_NW-77013

2019-05-21

