
 

 
Website E-mail Telefoon NL Fax 

www.rescue3.eu info@rescue3.eu 0031-(0)76-7660025 0031-(0)76-7660026 

 

 
 

 

Vacature Oproepkrachten Rescueteam  

 

Wij zijn op zoek naar oproepkrachten om ons rescueteam voor hoogteredding en redding uit besloten ruimtes uit 

te breiden. Als redder maak je deel uit van een specialistisch team bestaande uit meerdere redders.  

 

De inzet van het team is op flexibele basis, het kan gaan om kleinere projecten van 1 of een paar dagen, tot 

meerdere aaneengesloten weken. 

 

Als taak heb je om na een alarm gewonde medewerkers te hulp te schieten en deze indien nodig met behulp van 

industriële touwtechnieken te evacueren. Je maakt deel uit van de BHV organisatie, maar vervult daarin een 

specialistische functie. Als neventaken heb je het houden van algemeen veiligheidstoezicht en het ondersteunen 

van veiligheidskundigen in het signaleren van gevaarlijke situaties. Afhankelijk van de opdracht heb je tijdens je 

diensten  de gelegenheid om te trainen en jezelf samen met collega’s voor te bereiden op complexe(re) 

scenario’s. het kan voorkomen dat je tijdens je dienst tevens een rol als mangatwacht of veiligheidswacht vervult.  

 

 

Wij zoeken medewerkers: 

-met een MBO(+) werk- en denkniveau die geen 9 tot 5 mentaliteit hebben 

-die kwaliteit willen leveren en een servicegerichte instelling hebben 

-die ervaring hebben in het werken op hoogte en besloten ruimtes 

-die ervaring hebben met werken in de (Petrochemische) industrie  

-die in het bezit zijn van een geldig certificaat hoogteredding en/of Redding in besloten ruimtes 

-die in het bezit zijn van een geldige VCA certificering 

-die in het bezit zijn van een geldige certificering onafhankelijke ademlucht 

-die in het bezit zijn van een geldige certificering gasmeten  

-die bereid zijn tot het draaien van dag- en nachtdiensten  

-die bereid zijn tot het draaien van weekenddiensten 

-die geen hoogte- of engtevrees hebben en over een goede lichamelijke conditie beschikken  

-die flexibel, initiatiefrijk, oplossingsgericht en stressbestendig zijn en van aanpakken houden 

-die mee willen groeien met een jonge, ambitieuze en professionele organisatie 

 

Wij bieden jou: 

-een uitdagende, specialistische job die niet voor iedereen is weggelegd 

-de kans om deel uit te maken van een jonge professionele organisatie  

-een projectcontract / oproepcontract met uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en goede arbeidsvoorwaarden 

-interne opleidingsmogelijkheden (vca, hoogteredder, redding besloten ruimtes, veiligheidswacht, gasmeten, 

onafhankelijke adembescherming, ehbo) 
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Interesse? 

Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden en denk je dat deze functie jou op het lijf is 

geschreven, dan ontvangen wij graag z.s.m. jouw gemotiveerde sollicitatie en uitgebreide cv per e-mail. 

Sollicitaties worden behandeld op volgorde van binnenkomst.  

 

Ben je wel geïnteresseerd, maar twijfel je of je aan de gestelde eisen voldoet, neem dan contact met ons op via 

telefoonnummer 076-7660025 

 

Je sollicitatie kun je sturen naar l.schenk@rescue3.eu ter attentie van Lisette Schenk. 

 

Van sollicitanten die in het geheel niet aan de functie-eisen voldoen, wordt de sollicitatie niet in behandeling 

genomen. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


