
 
 
 
 

 
 

 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is dé partner op het gebied van ambulance-, brandweerzorg en crisisbeheersing, met 
oog voor sociale veiligheid. Wij leveren diensten aan iedereen die woont, werkt en verblijft in Gelderland-Zuid en dragen 
daarmee in belangrijke mate bij aan een veilige leefomgeving. De kernwaarden van onze organisatie zijn “eigenaarschap” 
probleemoplossend vermogen” en “werken vanuit vertrouwen”.   
 
 
De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio en leidt 
en coördineert de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Tijdens de coronacrisis is de GHOR druk met het 
coördineren van de acute & niet-acute zorg en adviseren we de Directeur Publieke Gezondheid over de zorgketen. Als 
netwerkpartner staat de GHOR ook in verbinding met regionale partners zoals gemeenten, politie, GGD, communicatie, 
brandweer en defensie. Daarnaast leveren we input voor een landelijk beeld over de corona-situatie in zorginstellingen. 
 
 

Gaat jouw hart sneller kloppen van een crisis? 
Heb je altijd al eens willen ervaren hoe het is om mee te werken in de crisisorganisatie? 

Dan is GHOR Gelderland-Zuid dringend op zoek naar jou! 
 

We zoeken een 
 

Stagiair / afstudeerder 
November 2020 - juli 2021 

 
Naast dat je ons helpt bij het managen van deze crisis, kunnen we jou helpen bij je scriptieonderzoek naar een corona- of 
crisisthema, of ander bestuurskundig thema. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de diverse  (overheids-)organisaties die actief 
zijn binnen deze crisis en hoe zij samenwerken. 
 
De precieze invulling van de stage is in overleg, maar ons voorstel is als volgt: 
 

• Bij voorkeur een masterstudent - bijvoorbeeld van de master Besturen van veiligheid 

• Drie dagen per week in een meeloopstage, eventueel aangevuld met twee dagen per week onderzoeksstage.  

• Bij voorkeur tot en met zomer 2021 - ook de combinatie met een scriptieonderzoek is mogelijk 

• Start: zo snel mogelijk. 

 
 
Wat bieden we jou? 
 
Bij een 36-urige stage betalen we een 
stagevergoeding van  
€ 300,- bruto. 

 
 

 
Bijzonderheden 
 
Je standplaats is Nijmegen.  

 
Nieuwsgierig? 
 
Neem gerust contact op met  
Merel Ruiter, adviseur GHOR 
06 832 452 57 
 
Geïnteresseerd? 
We ontvangen je enthousiaste   
motivatie en cv graag  
uiterlijk 30 oktober 2020 
 
Mail je reactie naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl 
 
Vermeld in de onderwerpregel 

VR Stage GHOR en je naam. 
 

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