
 

 
 
Daadkrachtig 
Betrouwbaar 
Alert 

 
 
In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid werken de hulpdiensten van brandweer en 
ambulancezorg en zestien gemeenten samen om grootschalige incidenten, rampen en 
crises te voorkomen, te bestrijden en te beperken. Naast deze hulpdiensten bestaat de 
Veiligheidsregio uit de gemeenschappelijke meldkamer, de geneeskundige 
hulpverleningsorganisatie en het veiligheidsbureau. In totaal telt de organisatie zo’n 1300 
medewerkers waarvan zo’n 700 vrijwilligers van de brandweer.  

 
 

 

 
 
De afdeling Facilitaire Dienstverlening bestaat uit huisvesting, ICT, informatiemanagement, documentaire 
informatievoorziening, facility services en inkoop. Op basis van een dienstverleningsovereenkomst worden 
deze taken ook verricht voor de GGD Gelderland-Zuid.   
 
We zoeken per direct een 
 

Medewerker Servicedesk ICT 
32-36 uur  

 
 

Wat ga je doen? 

 Je neemt klantvragen op gebied van ICT en telefonie aan, maakt klantvragen concreet, vraagt door. 

 Je handelt meldingen en klantvragen zelfstandig af of zet deze door naar de juiste afdeling / 
medewerker.  

 Je registreert meldingen en klantvragen in bestaand systeem. 

 Je bewaakt de voortgang en afhandeling van de meldingen. 

 Je doet beheer (uitgifte/registratie) van producten en artikelen als o.a. laptop, tablet, telefoon.  

 Je zorgt voor de ontvangst en de uitgifte van goederen ter reparatie of instelling. 

 Je verzorgt operationele inkoop van ICT-middelen en communicatiemiddelen binnen bestaande 
contracten en overeenkomsten. 
En voor wat betreft  het systeem- en applicatiebeheer: 

 Je onderhoudt contact met interne en externe klanten en ICT-leveranciers.. 
 

Wat breng je mee? 

 Je bent klantgericht, communicatief vaardig, een teamplayer, een aanpakker en je bent 
stressbestendig.  

 Je hebt  een ICT-opleiding op MBO-niveau voltooid of vergelijkbare werkervaring.  

 Je hebt kennis van beheersystemen. 
 

 

  
 
Wat bieden we jou? 
 

We bieden je een salaris tot 
maximaal € 3376,- bij een 
aanstelling van 36 uur, volgens 
schaal 8 van de Salaristabel 
gemeenteambtenaren.  
 
De rechtspositie is gebaseerd op de 
Arbeidsvoorwaardenregeling-VRGZ. 
 
In eerste instantie krijg je een 
tijdelijke aanstelling van een jaar. 
Daarna volgt, als je goed 
functioneert, een vast 
dienstverband. 
 

 

 
Bijzonderheden 
 

Je standplaats is Nijmegen. 
 
Bij aanstelling vragen wij een 
Verklaring omtrent gedrag voor je aan. 
De aanstelling is afhankelijk van een 
positieve verklaring. 

 

 
Nieuwsgierig?  
 

Neem gerust contact op met 
Bert Wolter, servicemanager ICT 
06-51 55 14 28. 
 
Geïnteresseerd? 

We ontvangen je motivatie en cv graag 
uiterlijk 18 maart 2018 

 
Mail je reactie naar 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl 
 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 08-18 en je naam 

 

Lees meer op www.vrgz.nl  
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