Soldaat technicus communicatie- en informatiesystemen (CIS) Landcomponent (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
Als soldaat technieker communicatie- en informatiesystemen (CIS) van de Landcomponent werk je zowel met
middelen voor radio- en satellietcommunicaties als met computernetwerken. Concreet zorg je in teamverband
dat je collega’s over de nodige communicatie- en informatiemiddelen beschikken, zowel in het dagdagelijkse leven
in de kazerne als tijdens oefeningen en operaties in het buitenland en België.
Je werkt in een team, waarbij je voornaamste taken zijn:
 de opbouw en de bediening van middelen voor lange afstandscommunicatie, zoals radio’s of
satellietantennes;
 het voorzien van de telefoon- en databekabeling;
 de installatie van toestellen voor de gebruikers zoals telefoons, computers en printers.
Heb je geen voorkennis in deze materie? Geen probleem! Uiteraard krijg je hiervoor een praktijkopleiding binnen
Defensie die je de CIS vaardigheden bijbrengen.

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 27 jaar niet hebben bereikt.
In het bezit zijn van een vereist diploma (zie hieronder).

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

Diplomavoorwaarden
Getuigschrift van basisonderwijs.
Een gelijkwaardigheidsattest kan aangevraagd worden bij NARIC-Vlaanderen. (http://www.naricvlaanderen.be/)

Opleiding
Je opleidingscyclus bestaat uit volgende onderdelen (niet noodzakelijk in chronologische volgorde):
 een militaire initiatiefase (MIF) van 50 dagen 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;
 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
Tijdens de opleiding is het internaatsregime van toepassing. Gehuwden en samenwonenden kunnen hierop een
uitzondering vragen.
Je begint je loopbaan in een CIS eenheid van de Landcomponent.
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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