
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie?  

Voor nadere inlichtingen kunt u 
contact opnemen met  
Ronald Fortuin, groepschef, 
06-21597220. 

 
Geeïnteresseerd? 

Uw (m/v) reactie met motivatie en 
c.v. ontvangen wij graag  
uiterlijk 12 september 2016.  

 
Mail uw reactie naar: 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, 
t.a.v. Heidi Hartigan, adviseur P&O,  
pzsollicitatie@vrgz.nl 
Vemeld in de onderwerpregel: 
VR 26-16 en uw naam 

 
 

 
Daadkrachtig, betrouwbaar en alert 
 

In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (www.vrgz.nl) werken de hulpdiensten van 
brandweer en ambulancezorg en de zestien gemeenten samen om grootschalige 
incidenten, rampen en crises te voorkomen, te bestrijden en te beperken.  
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat uit vijf sectoren: de regionale 
ambulancevoorziening, de brandweer, de gemeenschappelijke meldkamer, de 
geneeskundige hulpverleningsorganisatie, het veiligheidsbureau en een aantal 
ondersteunende afdelingen.  
 
De sector brandweer in Gelderland-Zuid ontwikkelt zich in 2016 van een geografisch 
ingerichte organisatie van acht brandweerclusters naar een  thematisch ingerichte 
organisatie.  De negen  thema’s zijn een bundeling van inhoudelijk samenhangende 
producten en diensten van de brandweer die geleverd worden door een team van 
medewerkers. De thema’s hebben een sterke onderlinge relatie en zijn één geheel. 
Hiermee wordt de integraliteit bevorderd en wordt verzuiling tegengegaan.  Tevens voert 
de brandweer in Gelderland-Zuid de brandweerzorg uit. 
 
Brandweer Nijmegen voert de brandweerzorg uit  voor Gemeente Nijmegen  (ruim 
160.000 inwoners). Het korps telt  circa 80 beroepsmedewerkers en 20 vrijwilligers, die 
werken vanuit  drie posten: Noord, Centrum en West.  
 
Voor het thema Operationele Dienst  van Brandweer Nijmegen zijn wij  op zoek naar een  
 

 Schipper/Manschap voor de 24-uursdienst (m/v) 
(36 uur) 

vacaturenummer VR 26-16 
 
Als manschap voor de 24-uursdienst: 

 Bent u belast met de bestrijding van branden, slachtofferhulpverlening en technische 
hulpverlening. 

 Bestrijdt u incidenten waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 

 Redt u mens en dier; stabiliseert het incident en beperkt zo veel als mogelijk de 
schade aan mensen, dieren, objecten en aan het milieu. 

 Maakt en houdt u het uitrukvoertuig en de voertuigapparatuur gebruiksklaar. 

 Voert u frequent oefeningen uit voor het op peil houden van kennis, vaardigheden en 
lichamelijke conditie. 

 U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de bemanning en het schip. 
 

Kennis en ervaring: 

 Minimaal opleiding Manschap A. 

 In bezit van groot vaarbewijs en radarcertificaat. 

 Aantoonbare ervaring als schipper. 

 ADN is een pre. 
 
Competenties:  
De kerncompetenties 

 Integriteit. 

 Werken in teamverband. 

 Flexibiliteit. 

 Aandacht voor kwaliteit. 

 Stressbestendigheid. 
Functie gerelateerde competenties 

 Vakkundigheid. 

 Zelfvertrouwen. 

 Besluitvaardigheid. 

 Mondeling communiceren. 
 
Salaris en rechtspositie:  

De salariëring bedraagt minimaal € 1982, - en maximaal € 2901,- bij een fulltime 
dienstverband van 36 uur per week, volgens schaal 7  van de AVRGZ (CAR/UWO).  
Er is een inconveniëntenregeling en een onregelmatigheidstoelage van toepassing. 
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van één jaar, met eventuele 
mogelijkheid tot vaste aanstelling.  
 
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
Het aanleveren van een Verklaring omtrent gedrag is voorwaarde voor aanstelling. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt afgewezen 
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