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.

Daadkrachtig
Betrouwbaar
Alert

Het team communicatie adviseert over interne en corporate communicatie en levert daarnaast een bijdrage
aan het versterken van risicocommunicatie en de uitvoering van crisiscommunicatie. We hebben nauw
contact met gemeenten en andere partners, dragen bij aan verschillende gezamenlijke projecten en profileren
ons als netwerkorganisatie. Het team, op dit moment bestaande uit twee communicatieadviseurs, legt
verantwoording af aan de directeur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Wij zijn op zoek naar een

Medewerker communicatie
32 uur per week
Wat ga je doen?
 Je zorgt voor de dagelijkse actualisering van de interne en externe communicatiemiddelen
(intranet, website en sociale media).
 Je ontwikkelt en voert de redactie van diverse in- en externe communicatiemiddelen.
 Je ondersteunt bij projecten, op het gebied van communicatie.
 Je staat de media te woord, meestal telefonisch.
 Je bent aanspreekpunt voor collega’s.
 Als medewerker communicatie ga je ook een rol vervullen in de regionale crisiscommunicatiepool;
afhankelijk van je ambitie en een persoonlijkheidstest bepalen we de geschikte rol.

Wat breng je mee?
 Je hebt een hbo-opleiding op het gebied van communicatie afgerond.
 Je hebt enkele jaren relevante werkervaring en aantoonbare affiniteit met online communicatie.
 Je bent een alerte en gedreven teamplayer.
 Je verbindt proactief de actualiteit van buiten met interne activiteiten.
 Je bent creatief én resultaatgericht.
 Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend en schrijft makkelijk.

Wat bieden we jou?

Bijzonderheden

Geïnteresseerd?

We bieden je een salaris tot
maximaal € 3.376,- bij een
aanstelling van 36 uur, volgens
schaal 8 van de Salaristabel
gemeenteambtenaren.

De standplaats is Nijmegen.

Neem gerust contact op met
Arnie Loos senior
communicatieadviseur
06-50233112

De rechtspositie is gebaseerd op de
Arbeidsvoorwaardenregeling-VRGZ.
In eerste instantie krijg je een
tijdelijke aanstelling van een jaar.
Daarna volgt, als je goed
functioneert, een vast
dienstverband.

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

We ontvangen je motivatie en cv
graag uiterlijk 27 mei 2018
Mail je reactie naar
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
pzsollicitatie@vrgz.nl
Vermeld in de onderwerpregel
VR 19-18 en je naam

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

