
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is dé partner op het gebied van ambulance-, brandweerzorg en crisisbeheersing, met 
oog voor sociale veiligheid. Wij leveren op uitstekende wijze diensten aan iedereen die woont, werkt en verblijft in 
Gelderland-Zuid en dragen daarmee in belangrijke mate bij aan een veilige leefomgeving. Wij worden gekenmerkt als 
verbinders van veiligheid en staan midden in de samenleving. 
 

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

Word jij blij van vergunningen, milieubesluiten, projectplannen en huisvesting? 
 

Een vorige ronde leidde niet tot een aanstelling.  
Daarom zoeken wij nog steeds een  

 

Projectleider vastgoed  
(HR21: projectleider III)  

36 uur  
 

Wat ga je doen? 
 

 Je geeft leiding en sturing aan projecten op het gebied van huisvesting, vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer. 

 Je draagt zorgt voor huisvesting- en bouwprojecten, bewaakt het budget, rapporteert over de voortgang en maakt de 
juiste afweging ten aanzien van beslismomenten. 

 Je stelt begrotingen voor panden op, bewaakt de exploitatiekosten en je draagt zorg voor een aantal 
huurconstructies. 

 Je werkt nauw samen met gebouwbeheer bij  investeringskeuzes.  

 Je adviseert het management, stelt op strategisch niveau vastgoedbeleid en business-cases op.  

 Je ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk, zowel intern als extern. 

 Je creëert draagvlak en initieert en bevordert samenwerking met organisaties en (keten)partners. 

 Je zorgt voor toetsing en verantwoording van behaalde resultaten. 
 

Wat breng je mee? 
 

 Je beschikt over minimaal een afgeronde hbo-opleiding Facility Management, (bouw)Techniek of Vastgoedbeheer. 

 Je hebt meerdere jaren werkervaring in een vergelijkbare functie. 

 Je beschikt over kennis van de omgevingswet, milieubesluiten en omgevingsvergunningen voor bouwen en 
ruimtelijke ordening. 

 Je bezit de noodzakelijke parate kennis over vastgoedbeheer en bent op de hoogte van de wet- en regelgeving. 

 Je bent in staat de behoefte van de klant zorgvuldig te formuleren, af te wegen en op haalbaarheid te toetsen binnen 
de financiële kaders. 

 Je beschikt over zodanige communicatieve vaardigheden op tactisch en strategisch niveau dat je met de 
stakeholders - gemeenten, omgevingsdiensten, vereniging van eigenaren en de interne klant - kunt onderhandelen. 

 Je speelt in op veranderingen en behoeften van interne klanten. 

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

 
 

 



 
Wat bieden we jou? 
 
We bieden je een salaris tot maximaal  
€ 4.859,- bij een aanstelling van 36 
uur, volgens schaal 11 van de 
Salaristabel gemeenteambtenaren.  
 
De rechtspositie is gebaseerd op de 
Arbeidsvoorwaardenregeling-VRGZ. 
 
In eerste instantie krijg je een tijdelijke 
aanstelling van een jaar. Bij goed 
functioneren volgt een vast 
dienstverband. 

 
Bijzonderheden 
 
Deze vacature wordt zowel intern als 
extern uitgezet, waarbij interne 
kandidaten voorrang hebben.  
 
De standplaats is Nijmegen. 
 
Je bent bereid een taak of rol in de 

crisisorganisatie te vervullen. 
 
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 
Eric Beumer, manager facilitaire services 
088-4575117 
 
Geïnteresseerd? 
We ontvangen je motivatie en cv graag 
uiterlijk 10 februari 2019 
 
Mail je reactie naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 11-19 en je naam 

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