
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
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 bij te dragen aan een veilige leefomgeving. Wij worden 
gekenmerkt als verbinder van veiligheid en staan midden in de samenleving.  
 
De sector Bedrijfsvoering (VRGZ) bestaat uit de afdelingen: Financiën en control, Vastgoed en Facility management, 
Human Resource Management en Informatievoorziening. De sector Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de 
ondersteunende processen van VRGZ en GGD Gelderland-Zuid. Beide organisaties werken in een gezamenlijke digitale 
werkomgeving.  
 
Het team DIV is onderdeel van de afdeling Informatievoorziening en we starten binnenkort met de transitie naar een 
dynamisch en modern informatiebeheer. We gaan over van werken vanaf een vaste plek naar een pro-actieve inzet op de 
gehele werkvloer. 

 
 

Ben jij pro-actief en enthousiast?  
Voel jij je helemaal thuis in een digitale werkomgeving? 

Wil jij deel uitmaken van ons leuke en hechte team? 
 
 

Solliciteer dan naar de functie van  
 

Medewerker DIV - documentaire informatievoorziening   
HR21:medewerker gegevens V  

 
36 uur per week 

 
 
 

Wat ga je doen? 
 

• Je verwerkt inkomende, interne en uitgaande fysieke en digitale post. 

• Je scant en registreert documenten in DMS JOIN.  

• Je verstrekt digitaal informatie uit de hybride en fysieke opslag. 

• Je begeleidt, stuurt, controleert gebruikers in DMS JOIN en voert kwaliteitscontroles uit. 

• Je verricht archiefwerkzaamheden.  

• Je hebt ervaring met het begeleiden van gebruikers van DMS. 
 

 
Wat breng je mee? 

 

• Je hebt aantoonbaar mbo-werk- en denkniveau en je hebt bovendien een afgeronde opleiding SOD-I, modern 
Informatiebeheer of een vergelijkbare opleiding. 

• Je hebt ervaring met en beschikt over kennis van DMS, bij voorkeur met JOIN. 

• Je bent klantgericht, communicatief vaardig, een teamplayer en je bent een aanpakker.  

• Je hebt goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

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



 
 

 
 
 
Wat bieden we jou? 
 
Je krijgt een salaris van maximaal  
€ 2.904,- bij een aanstelling van  
36 uur volgens schaal 6 van de 
Salaristabel gemeenteambtenaren. 
  
De A(rbeidsvoorwaarden- 
regeling)VRGZ is van toepassing.  
 
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 
zoals een individueel keuzebudget van 
circa 17% van je bruto jaarloon dat je 
kunt inzetten voor o.a. verlof, geld of 
studie. 
 
Je krijgt eerst een tijdelijke aanstelling; 
bij goed functioneren volgt een vast 
dienstverband. Wij bieden 
doorgroeimogelijkheden. 
 

 
 
 
Bijzonderheden 
 
De standplaats is Nijmegen.  
 
Je bent bereid een rol of taak in de 
crisisorganisatie te vervullen. 
 
Bij aanstelling vragen we je een Verklaring 
Omtrent Gedrag aan te leveren. 
 

 
 
 
Nieuwsgierig? 
 
Neem gerust contact op met  
Arno Maas, teamleider DIV 
06 510 117 27 
 
Geïnteresseerd? 
We ontvangen je motivatie en cv  
graag uiterlijk 7 april 2021 
 
Mail je reactie naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl 
 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 15-21 en je naam 
 

 

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