
  

 
 
Brandweer Gelderland-Zuid levert uitstekende brandweerzorg aan iedereen die woont, werkt en verblijft in ons gebied. 
Daarmee dragen we in belangrijke mate bij aan een veilige leefomgeving. Wij tonen eigenaarschap, zijn resultaatgericht 
en staan midden in de samenleving. 

 
Het thema Materieel van de sector Brandweer staat voor betrouwbaar materieel dat beschikbaar is voor de uitvoering van 
de veiligheidstaken. Een onderdeel hiervan is het domein Persoonlijke bescherming middelen (PBM) De hoofdtaken van 
het domein PBM zijn het onderhouden, keuren en beheren van de persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 

Wij zoeken 

 

Medewerkers servicecentrum PBM 
 (HR21: medewerker beleidsuitvoering IV) 

36 uur per week -  3 fte 
 
 

Wat ga je doen? 
 Je onderhoudt persoonlijke beschermingsmiddelen. Het betreft o.a. ademlucht, beschermende kleding, helmen, 

oppervlaktewaterreddingspakken en red- en zwemvesten. 

 Je ondersteunt het thema Materieel over de volle breedte. 
 

Wat breng je mee? 
 Je beschikt over minimaal een MBO 3 werk- en denkniveau. 

 Het certificaat Ademluchtmonteur is een pre. 

 Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie of met soortgelijke werkzaamheden heeft onze voorkeur. 

 Je bent in staat om te werken in teamverband: je werkt samen om teamdoelen te bereiken, deelt informatie met 
anderen en ondersteunt anderen. 

 Je bent flexibel, kunt je aanpassen aan veranderende eisen/omstandigheden en staat open voor nieuwe ideeën.  

 Je handelt volgens onze drie kernwaarden ‘vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap’. 
 
 

Wat bieden we jou? 
 
Je salaris bedraagt minimaal € 2.040,- en 
maximaal € 2.986,- bij een fulltime 
dienstverband van 36 uur per week 
volgens schaal 7 van de Salaristabel 
gemeenteambtenaren.  
 
De rechtspositie AVRGZ is van 
toepassing. 
 
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 
een jaar. Bij goed en volledig  
functioneren volgt een vast 
dienstverband. 

Bijzonderheden 
 
De vacature wordt zowel in- als 
extern geplaatst. Bij gelijke 
geschiktheid hebben interne 
kandidaten voorrang. 
 

De sollicitatiegespreken vinden 
plaats op 27/28 februari. 
 

De standplaats wordt nader bepaald 
en kan veranderen. 
 

Een repressieve koppeling kan deel 
uitmaken van de functie.  
 

Je bent bereid een taak of rol in de 
crisisorganisatie te vervullen. 
 

Bij aanstelling vragen we je een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
aan te leveren. 

 

Nieuwsgierig? 
 
Neem gerust contact op met  
Edwin van Deelen  
teamleider Materieel PBM   
088-4575279 
 
Geïnteresseerd? 
We ontvangen je motivatie en cv  
graag uiterlijk 17 februari 2019 
 
Mail je reactie naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 08-19 en je naam 

 

Brandweer Gelderland-Zuid maakt deel uit van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In 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.  
www.vrgz.nl 

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

 
 

mailto:pzsollicitatie@vrgz.nl
http://www.vrgz.nl/

