
 
 
 
 

 
 

 
 
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. 
 
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.  
  
De VRGZ is voor het team Veilig Bouwen op zoek naar een 
 
 

Specialist brandpreventie 
HR21-functie: Medewerker beleidsuitvoering II 

36 uur per week 
 
 

Wat ga je doen? 

 Je doorgrondt complexe regelgeving en adviseert gemeenten, omgevingsdiensten en ontwikkelaars 
om zo gezamenlijk te komen tot de best mogelijke oplossing binnen die regelgeving. Hiertoe geef je: 
o advies op complexe omgevingsvergunningen bouw en brandveilig gebruik. 
o advies over uitgangspuntendocumenten en programma’s van eisen. 
o advies over meldingen brandveilig gebruik. 
o advies tijdens de bouw van objecten en houd je toezicht. 

 Je draagt bij aan de ontwikkeling van vakinhoudelijk beleid binnen het thema Veilig bouwen. 
 
 

Wat breng je mee? 

 Je beschikt aantoonbaar over minimaal HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur  aangevuld met het 
diploma specialist brandpreventie (of gelijkwaardig). 

 Je bent een adviseur die complexe regelgeving naar de praktijk kan vertalen.  

 Je bent een netwerker en sterk in het onderhouden van in- en externe contacten. 

 Je beschikt over analytisch vermogen en hebt aandacht voor kwaliteit. 

 Je hebt goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.  

 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? 
 
We bieden je een salaris tot maximaal 
€ 3.805,- bij een aanstelling van 36 
uur, volgens schaal 9 van de 
Salaristabel gemeenteambtenaren.  
 
De rechtspositie is gebaseerd op de 
Arbeidsvoorwaardenregeling-VRGZ. 

 

Bijzonderheden 
 
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en 
extern uitgezet. We gaan eerst met de 
interne kandidaten in gesprek.  
 
Je bent bereid een rol of taak in de 
crisisorganisatie te vervullen. 
 
Een assessment kan deel uitmaken van 
de procedure. 
 
Bij aanstelling vragen we je een 
Verklaring omtrent gedrag aan te 
leveren. 

 

Nieuwsgierig 
 
Neem gerust contact op met 
Hans de Harder, teamleider Veilig Bouwen: 
06-20451912. 
 
Geïnteresseerd? 
We ontvangen je motivatie en cv  
graag uiterlijk 1 september 2019. 
 
Mail je reactie naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl  
 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 34-19 en je naam. 

 

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