
 
 
 
 

 

De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) coördineert 24 uur per dag de (spoedeisende) hulpverlening in de regio; de 
GMK is hét punt waar alle meldingen binnenkomen. In de GMK werken de meldkamers ambulancezorg, politie en 
brandweer gezamenlijk aan een snelle en efficiënte hulpverlening aan de burger in nood. De GMK is gevestigd in het 
hoofdbureau van de politie Gelderland-Zuid in Nijmegen en heeft ruim 75 medewerkers. Op termijn (>2022) zal de GMK 
opgaan in de meldkamer Oost-Nederland met als locatie Apeldoorn.  

 

Heb je ervaring in de repressieve dienst van de brandweer?  
Communiceer je helder en ben je doortastend? 

 
Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe  

 

 Brandweercentralisten  
(HR21: Medewerker beleidsuitvoering IV) 

36 uur en 24 uur 
 

Wat ga je doen? 
 Je neemt binnenkomende meldingen en verzoeken om hulp en bijstand geprotocolleerd in ontvangst, 

beoordeelt deze inhoudelijk op noodzakelijkheid, spoedeisend karakter/urgentie en stelt prioriteiten. 

 Je bepaalt zelfstandig de sterkte en omvang van de eerste uitruk, alarmeert brandweerkorpsen en 
instanties en begeleidt de uitruk; draagt  zorg voor afstemming van de werkzaamheden en/of hulpverlening 
met andere hulpverlenende diensten binnen de GMK of meldkamers van omliggende regio’s. 

 Je registreert het incidentenverloop in het daartoe geëigende automatiseringssysteem. 

 Je beheert en bewaakt mede de functionaliteit van procedures, systemen en apparatuur, overlegt over 
geconstateerde tekortkomingen en doet voorstellen ter verbetering. 

 Je stelt protocollen en gebruikershandleidingen op. 

 Je houdt je op de hoogte van lokale situaties binnen de regio (gevaarlijke stoffen, verkeerssituaties, meteo 
en waterstanden ed.) en speelt hierop in ten aanzien van bescherming ingezet personeel en zo nodig ten 
aanzien van de bescherming van de bevolking. 

 Je onderhoudt telefonische contacten met abonnees van het openbaar brandmeldsysteem. 
 

Wat breng je mee? 
 Je hebt MBO werk- en denkniveau.  

 Je b beheerst de Engelse en Duitse taal. 

 Je bezit het oude diploma hoofdbrandwacht of bevelvoerder. 

 Je hebt actuele repressieve ervaring als vrijwilliger bij een kazerne in de regio Gelderland-Zuid. 

 Je woont op maximaal 40 minuten reistijd van de Meldkamer Nijmegen. 

 Een functiegerichte opleidingen (module brandweercentralist en/of proqA-fire) is een pre. 

 Je bent bereid tot het volgen van systeem- en/of functiegerelateerde opleidingen. 

 Kennis van en ervaring met GMS, de meldkamerprocessen en de brandweerorganisatie zijn een pre. 

 Je handelt vanuit onze drie kernwaarden ‘vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap’. 

 
Wat bieden we jou? 
 
We bieden je een salaris tot 
maximaal € 2.986,-  bij een 
aanstelling van 36 uur, volgens 
schaal 7 van de Salaristabel 
gemeenteambtenaren.  Dit salaris is 
excl. ORT conform max. schaal 6 en 
piketvergoeding gebaseerd op 
schaal 7. 
 
De rechtspositie is gebaseerd op de 
Arbeidsvoorwaardenregeling-VRGZ. 
 
In eerste instantie krijg je een 
tijdelijke aanstelling van een jaar. 

 

Bijzonderheden 
 
Deze vacature wordt zowel intern als extern 
uitgezet. Interne kandidaten hebben 
voorrang bij gelijke geschiktheid. 
 
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 Marcel 
Jonkman, hoofd Meldkamer brandweer 
06-53 49 98 93 
 
Geïnteresseerd? 
We ontvangen je motivatie en cv graag 
uiterlijk 3 februari 2019 
 
Mail je reactie naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 06-19 en je naam 

De Meldkamer brandweer maakt deel uit van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In Veiligheidsregio Gelderland-Zuid werken de 
hulpdiensten van brandweer en ambulancezorg en veertien gemeenten samen om grootschalige incidenten, rampen en crises te 

voorkomen, te bestrijden en te beperken.  
 

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