Onderofficier muzikant (M/V)
Contacteer een Informatiecentrum in je buurt voor meer gedetailleerde informatie betreffende diploma’s,
selectieproeven, opleiding, loopbaanmogelijkheden.

Beschrijving van de functie
Als onderofficier muzikant zal je deel uitmaken van één van de drie muziekensembles van Defensie.
Je neemt deel aan verscheidene muzikale prestaties en voorstellingen.
De hoofdtaken zijn:
 Je instrument bespelen tijdens alle opgelegde vertegenwoordigingen door Defensie.
 Deelnemen aan concerten ten voordele van Defensie of derden
 Deelnemen aan militaire ceremonieën, in binnen-en buitenland
 Muzikale steun verzekeren tijdens protocollaire ceremonieën
 Dagelijkse repetities bijwonen ter voorbereiding van concerten, militaire ceremonieën en audio-opnames.
 Meewerken aan studio- opnames
 Prestaties uitvoeren in het buitenland
Daarnaast is het ook mogelijk andere cumulfuncties uit te oefenen die te maken hebben met je muzikale
loopbaan. Muzikant bij Defensie is een loopbaan met doorgroeimogelijkheden.

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

Voor je wordt ingelijfd, neem je deel aan
selectieproeven gedurende meerdere dagen. Je zal
moeten slagen voor de algemene testen voor
onderofficier en in een muzikale test. Verder toon je
je professionele kennis tijdens een interview. Je
resultaten bepalen of je hoog genoeg gerangschikt
bent.

Diplomavoorwaarden
Conservatorium: Fluit, Trompet, Trompet(Jazz-Pop-Rock), Klarinet, Saxofoon, Hoorn, Ruiterijtrompet.

Opleiding
Je opleidingscyclus bestaat uit volgende onderdelen (niet noodzakelijk in chronologische volgorde):
 Een militaire initiatiefase (MIF) van ongeveer 3 maanden in een militair oefenkamp in België (fysieke
conditie en militaire basisvaardigheden zoals schieten en overlevingstechnieken).
 Een gespecialiseerde professionele vorming (GPV) van 7 maanden in Sint-Truiden of Brussel en in een
Muziekkapel.
 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
Gedurende een deel van de basisopleiding is het internaatsregime van toepassing. Gehuwden en
samenwonenden kunnen hierop een uitzondering vragen.
Gevraagde specialiteiten: fluit, trompet, trompet (Jazz-Pop-Rock), klarinet, saxofoon, hoorn en ruiterijtrompet.
Je begint je loopbaan in een Muziekkapel van Defensie te Bevekom, Heverlee of Oostende.
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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