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 sector Brandweer in Gelderland-Zuid is een thematisch ingerichte organisatie. Het thema Toezicht en
Handhaving is één van de negen brandweerthema’s.
De VRGZ is voor het team Toezicht en Handhaving op zoek naar een

Specialist brandpreventie
(HR21: Medewerker beleidsuitvoering II)

36 uur per week
Wat ga je doen?





Je geeft uitvoering aan en advisering over (complexe) toezicht- en handhavingszaken, bouw- en
gebruiksaspecten.
Je participeert in diverse overlegvormen en projecten.
Je coördineert werkzaamheden binnen projecten en dagelijkse zaken.
Je stelt operationeel beleid op inzake brandveiligheid en toezicht.

Wat breng je mee?









Je beschikt over minimaal een HBO- diploma aangevuld met het diploma specialist brandpreventie
(of gelijkwaardig).
Je hebt ruime ervaring met soortgelijke werkzaamheden en bent in staat om conceptueel binnen dit
thema mee te denken.
Kennis van en ervaring met de programma’s Firstwatch en Decos zijn een pre.
Je beschikt over analytisch vermogen en hebt aandacht voor kwaliteit.
Je schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden zijn uitstekend.
Je bent flexibel en werkt graag in teamverband.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en flexibel inzetbaar in de hele regio.
Je handelt vanuit onze drie kernwaarden ‘Vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap ‘.

Wat bieden we jou?

Bijzonderheden

Nieuwsgierig?

We bieden je een salaris tot
maximaal € 3.805,- bij een
aanstelling van 36 uur, volgens
schaal 9 van de Salaristabel
gemeenteambtenaren.

Je standplaats wordt in onderling
overleg bepaald op basis van je
woonplaats en de standplaatsen van
de collega’s in het team Toezicht en
handhaving.

Neem gerust contact op met
Maarten Kiers
teamleider Toezicht en Handhaving
06-12558921.

De rechtspositie is gebaseerd op de
Arbeidsvoorwaardenregeling-VRGZ.

Een assessment kan deel uitmaken
van de procedure.

Geïnteresseerd?
We ontvangen je motivatie en cv
graag uiterlijk 9 september 2018

In eerste instantie krijg je een
tijdelijke aanstelling van een jaar.
Daarna volgt, als je goed
functioneert, een vast
dienstverband.

Bij aanstelling vragen we je een
Verklaring omtrent gedrag aan te
leveren.

Mail je reactie naar
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
pzsollicitatie@vrgz.nl
Vermeld in de onderwerpregel
VR 27-18 en je naam

www.vrgz.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

