
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 Facilitaire Dienstverlening is een ondersteunde afdeling die zich richt op de ondersteuning van de primaire 
processen op het terrein van huisvesting, ICT, documentaire informatievoorziening, facilitaire services en inkoop. Deze  
ondersteunende diensten worden op basis van een dienstverleningsovereenkomst ook uitgevoerd  voor GGD Gelderland-
Zuid, een organisatie met 400 medewerkers. 
 

Het team Documentaire informatievoorziening (DIV) is op zoek naar een 

 

Senior medewerker DIV 
(HR21: medewerker gegevens III) 

36 uur 
 

Wat ga je doen? 
 

 Je verricht reguliere archiveringswerkzaamheden waaronder digitale dossiervorming, informatieverstrekking en 
vernietiging in het DSM Join.  

 Je verricht  reguliere registratiewerkzaamheden in JOIN (Decos). 

 Je inventariseert en verwerkt verschillende nog gebruikte analoge archieven. 

 Je draagt actief bij aan de verdere ontwikkeling en implementatie van de digitalisering van het archief.  

 Je komt met verbetervoorstellen voor de beleidsontwikkeling en -uitvoering over zaken van de archieffunctie 
(observeren, analyseren en adviseren). 

 Je creëert draagvlak binnen de organisatie om veranderingen op het terrein van DIV te effectueren en te 
stimuleren.  

.  
Wat breng je mee? 

 

 Minimaal een afgeronde MBO+- opleiding documentaire informatievoorziening (SODI en II of vergelijkbaar). 

 Relevante ervaring met en kennis van het archiefbeheer (DIV) en daaraan gerelateerde methoden – zaakgericht 
werken - in gebruik bij overheidsorganisaties. 

 Aantoonbaar ruime ervaring met analoge en digitale archiefvorming, bij voorkeur met JOIN. 

 Je handelt vanuit onze drie kernwaarden: vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap 

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

 

 
Bijzonderheden 
 
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern 
en extern opengesteld. We gaan eerst 
met de interne kandidaten in gesprek. 
 
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  
Loek Wismans, adviseur DIV 
088-4575174 
 
Geïnteresseerd? 
We ontvangen je motivatie en cv  
graag uiterlijk 30 november 2018 
 
Mail je reactie naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl 
 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 60-18 en je naam 

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