
Reservist sportmonitor

• LOKAAL MEDEWERKER ONDEROFFICIER
• LOKAAL MEDEWERKER VRIJWILLIGER 

Korte beschrijving: 
• De sportmonitor/trice (instructeur/trice lichamelijke opvoeding) staat in 

voor het op peil brengen en houden en het verbeteren van de fysieke 
conditie van het personeel van onze eenheid.
In deze functie zal je aan gemotiveerde kandidaat militaire 
sportinstructeurs/trices één van de volgende vakken geven:
- Pedagogie
- Balsporten
- Atletiek
- Turnen….

• Locatie : LEOPOLDSBURG
• Bespreekbaar werkregime (halftijds/voltijds)
• Statuut : reservist, 1 jaar

Procedure :
• Contactname met Tak 1 op MDBN1C1GR-BR1@mil.be
• Sollicitatie bij de Korpscommandant
• Afspraak met lokaal Informatiecentrum
• Selectietraject doorlopen

Voorwaarden :
• Belg zijn, of burger in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of 

van de Zwitserse Bondsstaat.
• Heb je een dubbele nationaliteit, dan moet je voldaan hebben aan de 

militiewetgeving van dat land en mag je geen militaire verplichtingen
meer hebben.

• Een sollicitant “vrijwilliger” mag geen 35 jaar worden in het wervingsjaar.
• Een sollicitant “kader” mag geen 50 jaar worden in het wervingsjaar.
• Minimum 7 dagen per jaar beschikbaar zijn



Reservist administratief
medewerker ICT (FAE)

• LOKAAL MEDEWERKER ONDEROFFICIER
• LOKAAL MEDEWERKER VRIJWILLIGER 

Korte beschrijving: 
• Als administratief medewerker/ster ICT / Functionele Antenne van de 

Eenheid (FAE) bied je ondersteuning aan de eenheid op administratief vlak 
in het domein van het beheer van de ICT-middelen. Een goede kennis van 
de standaard informatica-omgeving een must. Je bent verantwoordelijk 
voor het rechtenbeheer en managet sharepoint. Je ontvangt een interne 
vorming en naarmate je kennis vergroot zal ook je autonomie vergroten en 
krijg je meer verantwoordelijkheden.
Het betreft geen pure technische taken.

• Locatie : LEOPOLDSBURG
• Bespreekbaar werkregime (halftijds/voltijds)
• Statuut : reservist, 1 jaar

Procedure :
• Contactname met Tak 1 op MDBN1C1GR-BR1@mil.be
• Sollicitatie bij de Korpscommandant
• Afspraak met lokaal Informatiecentrum
• Selectietraject doorlopen

Voorwaarden :
• Belg zijn, of burger in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of 

van de Zwitserse Bondsstaat.
• Heb je een dubbele nationaliteit, dan moet je voldaan hebben aan de 

militiewetgeving van dat land en mag je geen militaire verplichtingen
meer hebben.

• Een sollicitant “vrijwilliger” mag geen 35 jaar worden in het wervingsjaar.
• Een sollicitant “kader” mag geen 50 jaar worden in het wervingsjaar.
• Minimum 7 dagen per jaar beschikbaar zijn



Reservist administratief
medewerker (DAES)

• LOKAAL MEDEWERKER ONDEROFFICIER
• LOKAAL MEDEWERKER VRIJWILLIGER 

Korte beschrijving: 
• Als administratie medewerker Department Administration Employee 

Service (DAES) bied je ondersteuning aan de eenheid op administratief vlak. 
Een goede kennis van de standaard informatica-omgeving een must.
Je bent als administratieve duizendpoot binnen het secretariaat 
medeverantwoordelijk voor het beheer van de verloven en uitbetalingen 
van het personeel. Je zal de dienstchef assisteren in de dagdagelijkse 
werking van het secretariaat. Je ontvangt een interne vorming en naarmate 
je kennis vergroot zal ook je autonomie vergroten en krijg je meer 
verantwoordelijkheden.

• Locatie : LEOPOLDSBURG
• Bespreekbaar werkregime (halftijds/voltijds)
• Statuut : reservist, 1 jaar

Procedure :
• Contactname met Tak 1 op MDBN1C1GR-BR1@mil.be
• Sollicitatie bij de Korpscommandant
• Afspraak met lokaal Informatiecentrum
• Selectietraject doorlopen

Voorwaarden :
• Belg zijn, of burger in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of 

van de Zwitserse Bondsstaat.
• Heb je een dubbele nationaliteit, dan moet je voldaan hebben aan de 

militiewetgeving van dat land en mag je geen militaire verplichtingen
meer hebben.

• Een sollicitant “vrijwilliger” mag geen 35 jaar worden in het wervingsjaar.
• Een sollicitant “kader” mag geen 50 jaar worden in het wervingsjaar.
• Minimum 7 dagen per jaar beschikbaar zijn



Reservist administratief
medewerker secretariaat

• LOKAAL MEDEWERKER VRIJWILLIGER 

Korte beschrijving: 
• Als administratief assistent/e in een secretariaat zal je de dienst van het 

secretariaat ondersteunen. Je zal de dienstchef assisteren in de dagdagelijkse 
werking van het secretariaat, alsook in het beheer van infrastructuur, dossiers, 
planning en communicatie. 
Om je te bekwamen in het gebruik van de verschillende softwares die binnen 
Defensie gebruikt worden is een goede kennis van de standaard informatica-
omgeving een must.
Voorbeelden van taken zijn :
- verwerking van personeelsgegevens 
- opzoekingen ten behoeve van de chef
- verwerken van documenten, in- en uitschrijven van documenten die niet 

volledig elektronisch worden doorgespeeld aan de 
eindgebruiker/bestemmeling.

• Locatie : LEOPOLDSBURG
• Bespreekbaar werkregime (halftijds/voltijds)
• Statuut : reservist, 1 jaar

Procedure :
• Contactname met Tak 1 op MDBN1C1GR-BR1@mil.be
• Sollicitatie bij de Korpscommandant
• Afspraak met lokaal Informatiecentrum
• Selectietraject doorlopen

Voorwaarden :
• Belg zijn, of burger in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van 

de Zwitserse Bondsstaat.
• Heb je een dubbele nationaliteit, dan moet je voldaan hebben aan de 

militiewetgeving van dat land en mag je geen militaire verplichtingen
meer hebben.

• Een sollicitant “vrijwilliger” mag geen 35 jaar worden in het wervingsjaar.



Reservist magazijnier

• LOKAAL MEDEWERKER VRIJWILLIGER 

Korte beschrijving: 
• Als magazijnier help je met precisie, zin voor discipline en grote 

nauwkeurigheid de magazijnverantwoordelijke bij het beheer van het 
magazijn van onze eenheid. De ontvangst en de verdeling van allerlei 
militair materieel is jouw verantwoordelijkheid. Als magazijnier ben je een 
zeer belangrijke schakel in de algemene werking van onze eenheid.

• Locatie : LEOPOLDSBURG
• Bespreekbaar werkregime (halftijds/voltijds)
• Statuut : reservist, 1 jaar

Procedure :
• Contactname met Tak 1 op MDBN1C1GR-BR1@mil.be
• Sollicitatie bij de Korpscommandant
• Afspraak met lokaal Informatiecentrum
• Selectietraject doorlopen

Voorwaarden :
• Belg zijn, of burger in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of 

van de Zwitserse Bondsstaat.
• Heb je een dubbele nationaliteit, dan moet je voldaan hebben aan de 

militiewetgeving van dat land en mag je geen militaire verplichtingen
meer hebben.

• Een sollicitant “vrijwilliger” mag geen 35 jaar worden in het wervingsjaar.
• Minimum 7 dagen per jaar beschikbaar zijn



Reservist horeca

• LOKAAL MEDEWERKER VRIJWILLIGER 

Korte beschrijving: 
• Als medewerker horeca help je in het reilen en zeilen van onze kantines. 

De dagdagelijkse werking bestaat uit het beheer van de stocks, het 
aanvullen van frigo’s, het bedienen van onze medewerkers tijdens hun 
breaks… Als kers op de taart help je mee in de dagdagelijkse werking van 
onze shop met militaire items. Heb je reeds een professionele background 
in de horeca dan is dat zeker een pluspunt.

• Locatie : LEOPOLDSBURG
• Bespreekbaar werkregime (halftijds/voltijds)
• Statuut : reservist, 1 jaar

Procedure :
• Contactname met Tak 1 op MDBN1C1GR-BR1@mil.be
• Sollicitatie bij de Korpscommandant
• Afspraak met lokaal Informatiecentrum
• Selectietraject doorlopen

Voorwaarden :
• Belg zijn, of burger in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of 

van de Zwitserse Bondsstaat.
• Heb je een dubbele nationaliteit, dan moet je voldaan hebben aan de 

militiewetgeving van dat land en mag je geen militaire verplichtingen
meer hebben.

• Een sollicitant “vrijwilliger” mag geen 35 jaar worden in het wervingsjaar.
• Minimum 7 dagen per jaar beschikbaar zijn


