WERKEN BIJ

DEFENSIE

MARINE

Denk je aan de Marine, dan denk je aan schepen. Logisch, want die hebben we bij de
Marine in alle soorten en maten. Van mijnenjagers tot onderzeeboten. Toch is de
Marine meer dan alleen werken aan boord van een schip of bij het Korps Mariniers.
We hebben tal van beroepen, ook op de wal. Want om overal zelfstandig te kunnen
opereren, moet je ook veel in huis hebben!

LANDMACHT

Dat de Landmacht op elk terrein prima uit de voeten kan, zal je wellicht niet
verbazen. Maar wist je ook wat je binnen de Landmacht allemaal kunt doen, naast de
bekende gevechtsfuncties? Bijvoorbeeld in de techniek, bouw, logistiek,
(tele)communicatie, gezondheidszorg of op administratief gebied? Samen maken al
die functies mogelijk dat we de klus kunnen klaren. Altijd en overal.

LUCHTMACHT

Wie het luchtruim beheerst, beheerst het confict. Of het nu gaat om luchtsteun aan
grondtroepen of luchttransport van mens en materieel, bij de Luchtmacht kun je werkelijk
je vleugels uitslaan. Maar ook als je niet gaat vliegen, kun je bij de Luchtmacht alle
kanten op. Als technicus, verpleegkundige, beveiliger, luchtverkeersleider, noem maar op.
Als jouw horizon dus breed genoeg is, vind je bij de Luchtmacht de juiste richting.

MARECHAUSSEE

Als het om politie- en beveiligingstaken gaat is daar de Marechaussee. Als marechaussee
kun je aan de slag op internationale lucht- of zeehavens, of aan de landsgrenzen met
Duitsland of België (Mobiel Toezicht Veiligheid). Ook staan marechaussees paraat voor de
beveiliging van de koninklijke paleizen en waardetransporten van De Nederlandsche Bank.
Een breed takenpakket dus, met een grote verantwoordelijkheid.
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GENEESKUNDIGE ZORG

INFANTERIE

Een wond hechten kun je. Maar kun je het ook in een uitzendgebied, midden in de woestijn? Een kind helpen is één, maar ook
een kind dat je niet kunt verstaan? Bij Defensie kom je soms in
situaties terecht waarin je met een gewoon ziekenhuisuniform
niet snel zult belanden. Dat levert je een schat aan bijzondere
ervaringen op. Dus uit welke medische hoek je ook komt, bij
Defensie wordt jouw werk extra bijzonder.

Als infanterist werk je bij de grondtroepen. Die komen in actie
als de vijand zich heeft verschanst in onoverzichtelijk terrein.
In een dicht bos bijvoorbeeld, of in een woud van stegen en
straten. Je verplaatst je per rupsvoertuig, of per helikopter.
Of gewoon te voet. Als infanterist moet je dus veel in je mars
hebben: een ijzeren discipline, een uitstekende conditie en een
finke dosis doorzettings - vermogen!

werkenbijdefensie.nl/zorg

werkenbijdefensie.nl/infanterie
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TECHNIEK

LOGISTIEK

Als je van techniek houdt, is Defensie écht iets voor jou. Je kunt
echt alle technische richtingen op. En je werkt met bijzonder mate rieel, zoals helikopters, schepen en pantservoertuigen. smullen
natuurlijk. Maar vergis je niet. De omstandigheden waaronder je
sleutelt, zijn soms niet mis. Ook bij -20 moet je die band kunnen
verwisselen. Of dat moertje vastdraaien. Dat vraagt om mensen
met twee rechterhanden die stevig in hun schoenen staan!

Als militairen op een missie zijn, is een goede bevoorrading
letterlijk van levensbelang. samen met je collega’s van de
logistieke Dienst zorg jij dat water, voedsel en materieel op tijd
aankomt, waar ook ter wereld. Of dat nu per vrachtwagen,
vliegtuig of schip moet gebeuren. Dat is dankbaar en belangrijk
werk, want door jullie heeft iedereen de spullen om zijn of haar
werk te kunnen doen!

werkenbijdefensie.nl/techniek

werkenbijdefensie.nl/logistiek
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COMMUNICATIE/ICT

LEIDINGGEvEN

Om als team te kunnen optreden, moet je elkaar kunnen bereiken.
Ook al is dat honderden kilometers ver weg, of zelfs vanuit de lucht.
Dankzij onze Ict’ers kunnen al onze eenheden, overal ter wereld,
met elkaar communiceren. Met de modernste middelen zorg je dat
de juiste informatie bij de juiste persoon terechtkomt. waar en
wanneer dan ook. Als Ict’er bij Defensie moet je dus in alle omstandigheden de juiste verbinding kunnen maken en onderhouden.

wie leiding wil geven, kan z’n hart ophalen bij Defensie. Dat heeft
alles te maken met de bijzondere omstandigheden waarin je als
(onder)offcier opereert. Jij moet de juiste beslissingen kunnen
nemen in soms zeer korte tijd. Daarbij heb je de enorme verantwoordelijkheid over mensen en materieel. Maar als je stevig in je
schoenen staat, kan jij bij Defensie leiding geven zoals je dat
nergens anders kunt.

werkenbijdefensie.nl/ICT

werkenbijdefensie.nl/offcieren
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BRUGjAAR KONINKLIjKE MARECHAUSSEE
Ben je nog niet oud genoeg om te solliciteren (16), dan kun je op een regionaal
Opleidings centrum (rOc) een Brugjaar
koninklijke Marechaussee volgen. Dit
brugjaar is een voorbereiding op de opleiding
tot marechaussee -beveiliger.

KORPS MARINIERS

POLITIETAKEN

van de snikhete jungle tot de ijskoude poolcirkel: het korps
Mariniers is overal ter wereld snel inzetbaar. Als marinier moet
je dus niet alleen een ijzeren discipline en een topconditie hebben,
maar vooral een groot doorzettingsvermogen. Alleen dan haal
jehet beste in jezelf naar boven en kun je deel uitmaken van
een ijzersterk team, dat in elk terrein en elk weertype de klus
kan klaren.

De politietaak binnen Defensie is in veilige handen bij de
Marechaussee. Op kazernes in nederland, maar bijvoorbeeld ook
op de nederlandse Antillen, staan marechaussees paraat. Maar
als marechaussee kun je veel meer kanten op. Denk aan de grens bewaking op internationale luchthavens, of het Mobiel toezicht
veiligheid langs de grens met België en Duitsland. Als marechaussee
bewaak je dus de grenzen binnen en buiten Defensie.

werkenbijdefensie.nl/korpsmariniers

werkenbijdefensie.nl/politieteaken
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BOUW

ONDERSTEUNENDE
DIENSTEN

werken op een bouwplaats is mooi. Als lasser, timmerman of
elektricien. Maar je kunt je vak ook uitoefenen binnen Defensie.
natuurlijk moet je dan wel uit het juiste hout zijn gesneden. want
welke bouwvakker kan ook in de zinderende woestijnhitte zijn
werk goed doen? Een wachttoren bouwen? Een riolering
aanleggen? Jij misschien?

Je hebt binnen Defensie heel wat functies die het werk van de
andere militairen ondersteunen. Denk aan brandweermannen,
administratief medewerkers en luchtverkeersleiders. Dat is
dankbaar werk, want tijdens missies moeten juist deze
ondersteunende diensten op - en-top in orde zijn. Jij en je
collega’s zorgen ervoor dat, wat er ook gebeurt, de organisatie
blijft draaien.

werkenbijdefensie.nl/bouw

werkenbijdefensie.nl/ondersteuning
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RESERvISTEN

vEvA-OPLEIDING

vooral bij nationale operaties, zoals grote evenementen,
watersnoodrampen of bosbranden, doet Defensie een beroep
op ze: reservisten. Mannen en vrouwen die naast hun gewone werk
willen werken aan vrede en veiligheid. Maar ook internationaal
kun je als reservist aan de slag als je dat wilt. Bijvoorbeeld als
ingenieur, tolk of jurist tijdens missies. zo maak je serieus werk
van je vrije tijd!

tijdens de veva - opleiding (veiligheid en vakmanschap) leer je
een vak én je maakt kennis met het echte militaire leven. Een
bijzondere ervaring, want je leraren zijn o.a. militaire instructeurs
en je beroepspraktijkvorming (Bpv) weken doe je op een defensielocatie. Ben je klaar, dan heb je een MBO - diploma op zak en kun je,
bijvoorbeeld als Ict’er, bij de geneeskundige dienst of als timmerman aan de slag bij Defensie. Meer weten? kijk op de veva website.

werkenbijdefensie.nl/reservisten

veva.nl

WERKEN BIJ DEFENSIE
Bij Defensie doe je je werk onder zeer bijzondere omstandigheden. Dat heeft
alles te maken met de taken van Defensie. Die houden niet op bij de Nederlandse
grens. Je komt ons wereldwijd tegen in crisisgebieden om humanitaire hulp
mogelijk te maken. Ook ondersteunen we bij rampenbestrijding in binnen- en
buitenland. Denk aan overstromingen, of aardbevingen. Je begrijpt, voor dit
belangrijke werk is niet iedereen in de wieg gelegd. Dat moet je maar kunnen.
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