
Kom jij werken bij
de Verbindingsdienst
van Defensie?

Hoe kom je meer te weten?

Wij komen graag met jou in contact, zodat we je in een persoonlijk gesprek verder kunnen 
informeren. Stuur hiervoor een e-mail naar Personeelszaken Verbindingsdienst 
(PenO.C2OSTCO@mindef.nl) en vermeld je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. 
Graag ook de naam vermelden van onze collega die jou heeft gewezen op de mogelijkheid om 
bij ons aan de slag te gaan.



Wat leuk dat jij geïnteresseerd bent om bij de Verbindingsdienst te komen werken. 

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s die willen starten als burger met de intentie 

om uiteindelijk militair te worden. Daarom willen we jou graag toevoegen aan ons 

team!

Wat doen wij bij de Verbindingsdienst?

Onze belangrijkste taak is het leveren en bedienen van de informatie- en 
communicatiesystemen van de Landmacht. Dit komt er op neer dat jij samen met jouw team 
zorgt voor het opzetten en onderhouden van een radio-, satelliet- en/of netwerkverbinding. 
Daarnaast vraagt de overheid ook regelmatig onze ondersteuning bij rampen en calamiteiten, 
zoals bij overstromingen, natuurbranden of de bestrijding van de COVID-19 pandemie. 

Wie zoeken wij?

Wij zoeken iedereen die militair wil worden en aan de slag wil als manschap, onderofficier of 
vakspecialist. Mogelijkheden zijn er voldoende en hangen af van jouw vooropleiding, kennis 
en  vaardigheden. Nadat je contact met ons hebt opgenomen, gaan we beoordelen wat jouw 
mogelijkheden zijn binnen onze verbindingsdienst. Een ICT-vooropleiding of affiniteit met ICT 
heeft de voorkeur, maar het is geen absolute voorwaarde. 

Wat wij vragen van jou

Naast een vooropleiding van minimaal vmbo basis, moet je over een Nederlands paspoort 
beschikken en minimaal 17 jaar oud zijn. 

Wat bieden wij?

› Je krijgt op korte termijn een jaarcontract als burger met een vast salaris. Je wordt direct bij 
een eenheid geplaatst en doet mee met de dagelijkse werkzaamheden, zodat je belangrijke 
werkervaring opdoet.

› Je opleiding tot militair begint meteen in het eerste jaar. Na het doorstaan van de medische 
en psychologische keuring, het voldoen aan de veiligheidstoets en het succesvol doorlopen 
van de militaire opleiding, krijg je een aanstelling als militair. 

› Ook tijdens jouw carrière bij defensie kun je verdere opleidingen volgen om jezelf verder te 
ontwikkelen.

› We bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden waaronder een vast salaris, vakantiegeld, 
eindejaarsuitkering. Daarnaast krijg je een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering, 
een reiskostenvergoeding en een pensioenregeling.

› We hebben een versnelde aannameprocedure, waardoor het mogelijk is om op zeer korte 
termijn aan de slag te gaan.


