
 

 
 
Daadkrachtig 
Betrouwbaar 
Alert 

 
 
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.  

 
 

 

De afdeling HRM werkt als ondersteunende afdeling voor Veiligheidsregio Gelderland Zuid en GGD Gelderland-
Zuid. Binnen Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is de afdeling HRM momenteel bezig om de arbozorg rondom 
verzuim en re-integratie in een nieuwe vorm te gieten. Daarnaast zijn vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 
onderwerpen die binnen de GGD en de VRGZ op korte termijn vorm krijgen. 
 
Om invulling te geven aan deze nieuwe manier van verzuimbegeleiding ontstaat een nieuwe functie en zijn wij op 
zoek naar een 
 

Procesbegeleider verzuim en re-integratie 
(HR21: adviseur V) 

24 uur per week 
 
Wat ga je doen? 

 Je bent de centrale spil in het re-integratieproces. Je onderhoudt contacten met  leidinggevenden, HRM, 
preventiemedewerkers  en deskundigen. Daarnaast ben je ook vraagbaak voor de medewerkers. 

 Je adviseert leidinggevenden ten aanzien van verzuim- en arbeidsongeschiktheid, inzet van 
deskundigen en re-integratiemogelijkheden 1e en 2e spoor. 

 Je faciliteert de leidinggevenden administratief  in het verzuimproces rondom de Wet verbetering 
poortwachter, re-integratiewerkzaamheden en WIA-aanvragen. 

 Je bent de key-user van de interne verzuimmodule en je bewaakt de verzuimdossiers van medewerkers. 

 Je geeft vorm aan de uitdrukking ‘verzuim is een keuze’ 

 Je hebt nauw contact met de bedrijfsarts. 

 Je doet aan kennisoverdracht, geeft workshops en maakt verzuimanalyses 

 Je hebt een adviserende en signalerende rol In het nog op te stellen vitaliteitsbeleid en verbetering van 
duurzame inzetbaarheid.  

 Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het arbobeleid. 
 

Wat breng je mee? 
 

 Je hebt minimaal HBO-werk- en denkniveau en meerdere jaren ervaring in een vergelijkbare functie bij 
voorkeur binnen de overheid. 

 Een relevante opleiding op het gebied van verzuimmanagement is een pre. 

 Je bent in staat vanuit jouw expertise relevante, praktische oplossingen aan te dragen bij het 
lijnmanagement. 

 Je bent gedreven, bouwt prima contacten met collega’s op en zet samen stappen vooruit. Daarnaast ben 
je resultaatgericht, inspirerend en verbind je. 

 Aan de VRGZ-kernwaarden vertrouwen, eigenaarschap en probleemoplossend geef je gemakkelijk 
vorm. 

 
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. 
 
Dit is in beginsel een functie voor twee 
jaar.  

 

Bijzonderheden 

 
De standplaats is Nijmegen. 
 
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 
Freek Lammers, hoofd HRM 
06 - 12163433 
 
Geïnteresseerd? 
We ontvangen je motivatie en cv  
graag uiterlijk 20 juni 2018 
 
Mail je reactie naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl 
 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 30-18 en je naam 

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