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Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is dé partner op het gebied van ambulance-, brandweerzorg en crisisbeheersing, met 
oog voor sociale veiligheid. Onze ambitie is het op uitstekende wijze leveren van diensten aan iedereen die woont, werkt 
en verblijft in Gelderland-Zuid en daarmee in belangrijke mate bij te dragen aan een veilige leefomgeving. Wij worden 
gekenmerkt als verbinders van veiligheid en staan midden in de samenleving. 
 

Het team HRM Service & Informatie is onderdeel van de afdeling HRM en ondersteunt zowel  Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid als GGD Gelderland-Zuid. Het team wordt gekenmerkt door een open cultuur waarin we op een prettige 
manier samenwerken  en bestaat uit zelfstandig werkende professionals die hun eigen verantwoordelijkheden kennen en 
nemen.  We zijn voor  HRM Service & Informatie op zoek naar een 

 

Functioneel beheerder 
enthousiaste ontwikkelaar van ons HR-pakket 

HR21:medewerker systemen III  

30-36 uur per week 
 

Wat ga je doen? 

 Je bent verantwoordelijk voor de controle, het onderhoud en de communicatie rond de aan jou toegewezen 
applicatie (AFAS Profit). 

 Je zorgt dat de gebruiker tevreden is en blijft met de applicatie. Belangrijk onderdeel van het werk is dan ook het 
communiceren met de gebruiker. Je bent eerste aanspreekpunt, probeert problemen voor te zijn en als deze er 
toch zijn, los je ze zo snel mogelijk op. 

 Je voorziet in nieuwe releases en zorgt ervoor dat de implementatie zo vlekkeloos mogelijk verloopt. Daarnaast 
adviseer je over grote aanpassingen aan de applicatie die nodig zijn. 

 Je krijgt direct een belangrijke en uitdagende rol in de implementatie van het nieuwe systeem. 

 Je creëert en onderhoudt koppelingen met andere applicaties binnen de organisatie zoals ons Roosterpakket 
(Inplanning) en ons vakbekwaamheidspakket (Veiligheidspaspoort). 
 

Wat breng je mee? 

 HBO-werk- en denkniveau en minimaal een relevant MBO-diploma.  

 Kennis van en/of affiniteit met 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 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 je communiceert mondeling en schriftelijk helder. 

 Je bent klantgericht, hebt overtuigingskracht en flair. 

 Je handelt vanuit onze drie kernwaarden ‘Vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap’. 

 
Wat bieden we jou? 

Een salaris van maximaal.€ 3.376,- 
bij een aanstelling van 36 uur 
volgens schaal 8 van de 
Salaristabel gemeenteambtenaren. 
  
Je krijgt de mogelijkheid om je 
AFAS-kennis te verstevigen door 
het volgen van relevante 
opleidingen tijdens het 
implementatietraject. 
 
De rechtspositie AVRGZ  is van 
toepassing.  
 
In eerste instantie krijg je een 
tijdelijke aanstelling van een jaar, 
met daarbij aansluitend de kans op 
een vast dienstverband. 

Bijzonderheden 

De standplaats is Nijmegen.  
 
Je bent bereid een rol of taak in de 
crisisorganisatie te vervullen. 

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

 

Nieuwsgierig? 

Neem gerust contact op met  
Brenda van Maastrigt 
teamleider HRM S&I 
06  554 266 40 
Geïnteresseerd? 

We ontvangen je motivatie en cv  
graag uiterlijk maandag 22 april 2019 

 
Mail je reactie naar 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 24-19 en je naam 

www.vrgz.nl  
Acquisitie naar aanleiding van deze 

vacature stellen we niet op prijs. 
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