
  
 

 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is dé partner op het gebied van ambulance-, brandweerzorg en crisisbeheersing, met 
oog voor sociale veiligheid. Onze ambitie is het op uitstekende wijze leveren van diensten aan iedereen die woont, werkt 
en verblijft in Gelderland-Zuid en daarmee in belangrijke mate bijdragen aan een veilige leefomgeving. Wij worden 
gekenmerkt als verbinders van veiligheid en staan midden in de samenleving. Onze kernwaarden zijn: oplossingsgericht, 
vertrouwen, verbinden. 
 
De sector Crisisbeheersing bestaat uit het team Strategie & Advies en het team Crisisorganisatie & Beheer. Binnen de 
sector wordt enthousiast gewerkt aan ontwikkeling en vernieuwing van het taakveld en de verandering die daarvoor nodig 
is.   
 
De sector Crisisbeheersing zoekt tijdelijk een 
 

Medewerker opleiden, trainen en oefenen  
crisisorganisatie  

HR21: Medewerker beleidsuitvoering II 

24 uur per week 
 
Wat ga je doen? 
 

• Je maakt opleidings- en trainingsprogramma's en oefenplannen voor regionale functionarissen binnen 
bevolkingszorg (gemeente) en crisiscommunicatie. 

• Je plant, organiseert en begeleidt opleidingen, trainingen en oefeningen. 

• Je ontwikkelt concepten en bouwt casussen voor trainingen en scenario’s voor oefeningen in afstemming met de 
oefencoördinatoren van brandweer, GHOR en/of politie. 

• Je beheert de personele mutaties van de regionale pools bevolkingszorg en crisiscommunicatie. 

• Je ondersteunt de werkgroep planvorming bij het actualiseren van handboeken en draaiboeken.  
 

Wat breng je mee? 
 

• Je beschikt aantoonbaar over een hbo-werk- en denkniveau.  

• Bij voorkeur heb je kennis van de hoofdstructuur crisisbeheersing, GRIP en van de gemeentelijke 
crisisorganisatie.  

• Je kunt goed werken in teamverband en bouwt en onderhoudt makkelijk relaties op diverse niveaus.  

• Je bent vakkundig, hebt aandacht voor kwaliteit en bent innovatief in je aanpak. Goed plannen en organiseren is 
voor jou een vanzelfsprekendheid. 

• Je bent flexibel en werkt nauwkeurig. 

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

 
Wat bieden we jou? 
 
Een salaris van  maximaal € 4.048,- op 
basis van 36 uur per week volgens 
schaal 9 van de Salaristabel  
gemeenteambtenaren.  
 
Het betreft een tijdelijke invulling van 
een half jaar, met mogelijk een 
verlenging.  
 
Je wordt niet aangesteld bij de VRGZ 
maar krijgt een contract op basis van 
detachering via payroll.  

 

Bijzonderheden 
 
We plaatsen deze vacature tegelijkertijd 
intern en extern. We gaan eerst met de 
interne kandidaten in gesprek. 
 
Als je voor ons komt werken, vragen we je 
een Verklaring Omtrent Gedrag aan te 
leveren. 

 
 

Nieuwsgierig? 
 
Neem gerust contact op met 
Wouter Witjes  
teamleider Crisisorganisatie en Beheer 
06 832 816 29 
 
Geïnteresseerd? 
We ontvangen je motivatie en cv  
graag uiterlijk 28 oktober 2020 
 
Mail je reactie naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 34-20 en je naam 

www.vrgz.nl  

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