
 
 
 
 

 
 

 

 
 
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.  
 
De sector Bedrijfsvoering bestaat uit de afdelingen Financiën & Control, Vastgoed & Facility, HRM en Informatie-
voorziening. Bedrijfsvoering ondersteunt de primaire processen van zowel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid als van GGD 
Gelderland-Zuid. Momenteel maakt de sector een veranderslag door waarbij de focus ligt op samenhang en verbinding. 

 
Landelijke ontwikkelingen in combinatie met regionale behoeften op het gebied van informatiemanagement en ICT maken 
strategische beleidsbeslissingen noodzakelijk. Daarnaast is inhoudelijke coördinatie van informatiemanagement en ICT 
binnen de VRGZ steeds meer noodzakelijk. Als afdelingsmanager Informatievoorziening geef je leiding aan drie teams: 
Documentaire informatievoorziening, ICT en Informatiemanagement.  
 

We zoeken een bevlogen en inspirerende 
 

Afdelingsmanager Informatievoorziening 
HR21-functie: Tactisch leidinggevende II 

36 uur per week 
 

Wat ga je doen? 
 
Je geeft leiding aan de afdeling met bijna 30 medewerkers, je focus ligt op het ontwikkelen en concretiseren van een visie 
op informatiemanagement en ICT. Je ontwikkelt en implementeert informatiemanagement op strategisch en tactisch 
niveau en je neemt hierin de landelijke ontwikkelingen mee. Je bent informatiemakelaar door de informatievraag en het 
aanbod bij elkaar te brengen. Je zorgt voor het realiseren van een governancestructuur en dat de businessprocessen 
optimaal ondersteund worden door softwaresystemen. Je bent verantwoordelijk voor een vlekkeloze dienstverlening, op 
basis van afspraken met de twee opdrachtgevers en hun organisatie, en voor regie op de uitbestede technische 
dienstverlening. Je aarzelt niet om handelend op te treden bij (ernstige) verstoringen in informatievoorziening of ICT. Je 
geeft coachend leiding, je bent inspirerend en sturend waar nodig, je geeft medewerkers en de teams de ruimte zich te 
ontwikkelen. 
 

Wat breng je mee? 
 
Voor het goed uitvoeren van deze functie beschik je over ruime ervaring met de “vraagzijde” van Informatievoorziening: 
onder andere informatiemanagement/functioneel beheer, businessprocesmanagement en project(portfolio)management. 
Daarnaast heb je ruime kennis van de aanbodzijde van ICT en de bijbehorende dienstverlening, zodat je leiding kunt 
geven aan het organiseren van service- en changemanagement en het leveranciersmanagement op uitbestede diensten. 
De veiligheidsregio bevindt zich in een gebied waar veel verschillende technische ontwikkelingen bij elkaar komen.  
Je bent dan ook in staat om veel ballen tegelijkertijd in de lucht te houden en de juiste prioriteiten te stellen. Plannen, 
organiseren en timemanagement horen daar zeker bij. Je kunt snel schakelen, voelt je thuis op alle niveaus binnen de 
organisatie en je bent analytisch sterk. Tenslotte beschik je over sociale vaardigheden als tact, invoelend vermogen en 
overtuigingskracht en kun je goed omgaan met weerstand. Daarbij herken je je sterk in het volgende profiel: 
 

• Je hebt een academisch werk- en denkniveau met een opleiding Informatiemanagement en/of ICT, bedrijfskunde of 
bestuurskunde met een informatiekundige ICT-component. 

• Je hebt ruime ervaring met informatiemanagement en ICT in complexe organisaties. 

• Je hebt ruime leidinggevende ervaring. 

• Je kunt op strategisch niveau opereren en je hebt inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke 
verhoudingen. 

• Je kunt met overtuigingskracht en met oog voor verhoudingen je standpunten naar voren brengen. 

• Je bent inspirerend, coachend, innovatief en resultaatgericht.  

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

 



 

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

 

 
 
 

 
 
 
Wat bieden we jou? 

 
Een mooie en interessante uitdaging 
voor een bruto maandsalaris van 
maximaal € 5.872,- volgens schaal 12 
van de Salaristabel 
gemeenteambtenaren, bij een 
aanstelling van 36 uur. 
 
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 
zoals een individueel keuzebudget van 
circa 17% van je bruto jaarloon dat je 
kunt inzetten voor o.a. verlof, geld of 
studie. 
 
Een tijdelijke aanstelling van een jaar. Bij 
goed functioneren volgt een vaste 
aanstelling. 
 
Ruimte voor innovatie, een breed divers 
netwerk en een organisatie met 
betrokken enthousiaste medewerkers. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Bijzonderheden 
 
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en 
extern geplaatst. We gaan eerst in gesprek 
met interne kandidaten.  
 
De eerste gesprekronde vindt plaats op  
21 juli.  
 
Je bent bereid een taak of rol in de 
crisisorganisatie te vervullen. 
 
Een assessment kan deel uitmaken van de 
procedure. 
 
Bij aanstelling vragen wij je een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nieuwsgierig? 
 
Neem gerust contact op met  
Johan van Kastel 
Directeur Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering 
06 105 571 76 
 
Geïnteresseerd? 
We ontvangen je motivatie en cv  
graag uiterlijk 11 juli 2021 
 
Mail je reactie naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl 

 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 41-21 en je naam 
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