
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie?  

Voor nadere inlichtingen kun je 
contact opnemen met  
Tanja Schoenmakers-Kempen,  
hoofd afd. Facilitaire Dienstverlening  
(088) 457 5010 

 
Geïnteresseerd? 

Je reactie met motivatie en c.v. 
ontvangen wij graag  
uiterlijk 3 juli 2016  

 
Je kunt je reactie mailen naar: 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, 
t.a.v. mevrouw E. Karakurum, 
adviseur P&O 
pzsollicitatie@vrgz.nl 
 
Vermeld in het onderwerp: 
VR 20-16 en je naam 

 

 
Daadkrachtig, betrouwbaar en alert 

 
In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (www.vrgz.nl) werken de hulpdiensten van 
brandweer en ambulancezorg en de zestien gemeenten samen om grootschalige 
incidenten, rampen en crises te voorkomen, te bestrijden en te beperken.  
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid telt 550 medewerkers en daarnaast  
ca. 800 vrijwilligers van de brandweer en bestaat uit vijf sectoren: de regionale 
ambulancevoorziening, de brandweer, de gemeenschappelijke meldkamer,  
de geneeskundige hulpverleningsorganisatie en het veiligheidsbureau en een aantal 
ondersteunende en stafafdelingen. De sectoren werken nauw samen met een groot 
aantal partners in veiligheid. Dit maakt de VRGZ tot een hecht samenwerkingsverband  
en een stevige veiligheidsorganisatie voor de ruim 530.000 inwoners van Gelderland-
Zuid. 

 
De afdeling FD bestaat uit huisvesting, ICT, informatiemanagement,  documentaire 
informatievoorziening,  facility services en inkoop. Op basis van een 
dienstverleningsovereenkomst worden deze taken ook verricht voor de GGD Gelderland-
Zuid.  
 
De afdeling Facilitaire dienstverlening is op zoek naar een 

 

Medewerker facilitaire projecten (m/v) 
20-24 uur per week 

vacaturenummer VR 20-16 
 
De medewerker facilitaire projecten werkt hiërarchisch onder het afdelingshoofd 
Facilitaire Dienstverlening en ondersteunt het afdelingshoofd in de projecten die zij leidt. 
 
Hoofdtaken 

 Ondersteunt het afdelingshoofd bij de uitvoering, vastlegging en bewaking van 
projecten; kan urgentie bepalen, heeft signaalfunctie, maakt en bewaakt 
tijdsplanning. 

 Schrijft (deel-)projectplannen en voert deze uit. 

 Heeft overzicht over de projecten afdelingsbreed en zorgt voor een goede 
afstemming tussen de projecten. 

 Stuurt zo nodig projectmedewerkers functioneel aan. 

 Draagt zorg voor toetsing en verantwoording van behaalde resultaten. 

 Stuurt het project op basis van Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie en Termijnen. 

 Voert veelvuldig overleg en afstemming met de servicemanagers. 
 
Kennis en ervaring 

 HBO-werk- en denkniveau.  

 Opleiding op het gebied van facility management of facilitaire dienstverlening.  

 Minimaal 5 jaar werkervaring binnen een servicegerichte complexe omgeving.  

 Ervaring in de bedrijfsvoering. 

 Ervaring met projectmatig werken.  
 
Competenties 

 Klant- en servicegerichtheid. 

 Mondeling en schriftelijk helder communiceren. 

 Overzien van bedrijfsprocessen. 

 Realisatie van doelen. 

 Werken in teamverband. 

 Hands-on mentaliteit. 

 Stressbestendig. 
 
Salaris en rechtspositie  

 Het salaris is minimaal € 2.268,- en maximaal € 3.280,- bij een volledig 
dienstverband van 36 uur per week, volgens schaal 8 van de Salaristabel 
gemeenteambtenaren.  

 De rechtspositie AVRGZ (Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Gelderland-
Zuid gebaseerd op de CAR-UWO) is van toepassing.  

 Het betreft een tijdelijke functie van een jaar; bij goed functioneren zicht op een vaste 
aanstelling.  
 

Bijzonderheden 

 Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 

 Voor een aanstelling in deze functie is een Verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist. 
 

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