
 

 
 
 

 
 
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 richt zich op de ondersteuning van de primaire processen op het 
terrein van huisvesting, ICT, post- archief- en facilitaire services en inkoop. Op basis van een 
dienstverleningsovereenkomst worden deze taken tevens verricht voor de GGD Gelderland-Zuid. Deze 
afdeling wordt op termijn ondergebracht bij de afdeling Bedrijfsvoering. 
 
We zijn voor de Brandweer op zoek naar een beginnende beroepsbeoefenaar voor de functie van 
 

Functioneel beheerder 
(HR21: medewerker systemen II)  

32 - 36 uur 
 

Als functioneel beheerder werk je  hiërarchisch onder de Servicemanager IM en decentraal voor de 
Brandweer.  Je werkt nauw samen met de key-users van de te beheren applicaties.  
 
Wat ga je doen? 

 Je houdt de applicaties VMS(Veiligheidspaspoort) en ELO operationeel. 

 Je bevraagt de gebruikers actief en doet verbetervoorstellen over de applicatie en de dagelijkse 
processen. 

 Je beheert en coördineert de change–agenda en vertaalt gebruikerswensen naar functionele 
specificaties. 

 Je maakt gebruikshandleidingen, en doet de 2
de

 lijnsafhandeling van storingen of meldingen. 

 Je onderhoudt contacten met externe leveranciers. 

 Je test en bereidt updates van nieuwe applicaties voor en begeleidt de implementatie. 

 Je voert bedrijfsprocesanalyses uit en vertaalt de resultaten in functionele wijzigingen.  

 Je bevraagt databases en genereert operationele en managementgegevens. 

 Je initieert lokaal overleg en neemt deel aan landelijk overleg over applicaties. 
 

Wat breng je mee? 

 Een relevante HBO-opleiding. 

 Gedegen kennis van applicatiebeheer, procesanalyse en vertaling van processen naar 
systeeminrichting. 

 Inzicht in de relatie tussen bedrijfsprocessen, ICT-technische randvoorwaarden en de 
gebruikerswensen. Ervaring met het werken met databases en de algemene Windows toepassingen. 

 Je bent een beginnend beroepsbeoefenaar en je wil je binnen onze organisatie ontwikkelen tot 
functioneel beheerder. 

 Je bent in staat om op professionele wijze relaties op te bouwen, deze in stand te houden en 
verbindend in de samenwerking te zijn. Je bent mensgericht, flexibel, analytisch en in staat om helder 
mondeling en schriftelijk te communiceren. 

 Je handelt vanuit onze drie kernwaarden: vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap. 
 

Wat bieden we jou? 

 
We bieden je een salaris in 
aanloopschaal 8 van de 
Salaristabel gemeente-
ambtenaren (max .€ 3376,- bij 
een aanstelling van 36 uur), met 
de mogelijkheid om door  te 
groeien naar schaal 9 (max.  
€ 3805). 
 
De rechtspositie AVRGZ 
(Arbeidsvoorwaardenregeling 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid) 
is van toepassing.  

Bijzonderheden 

 
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern 
en extern geplaatst. We gaan eerst met 
de interne kandidaten in gesprek. 
 
De standplaats wordt in overleg bepaald.  
 
Bij aanstelling vragen we je een 
Verklaring omtrent gedrag aan te 
leveren. 

 

Nieuwsgierig? 
 
Neem gerust contact op met  
Otte Pieter Banga, manager a.i. 
06 53293528 
 
Geïnteresseerd? 
We ontvangen je motivatie en cv  
graag uiterlijk 16 september 2018 
 
Mail je reactie naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 45-18 en je naam. 

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