
 
 
 
 

 
 

 

 
 

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. 

 
Brandweer Gelderland-Zuid levert uitstekende brandweerzorg aan iedereen die woont, werkt en verblijft in ons gebied. 
Daarmee dragen we in belangrijke mate bij aan een veilige leefomgeving. Wij tonen eigenaarschap, zijn resultaatgericht 
en staan midden in de samenleving.  
 
Het thema Materieel is één van de acht brandweerthema’s van de sector Brandweer en kent de domeinen Beheer, 
Voertuig & Bepakking en Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het domein Beheer ondersteunt de primaire 
processen die plaatsvinden binnen de andere domeinen.  
 

Help jij onze brandweerwagens op de weg te houden? 
 

Functioneel beheerder MBS Ultimo 
HR21-functie: Medewerker systemen II 

30 - 36 uur per week 
 

 
Als functioneel beheerder van MBS Ultimo zorg je ervoor dat deze applicatie de processen rondom het materieel beheer 
van de sectoren Brandweer, Crisisbeheersing en in de toekomst de Ambulancezorg van de VRGZ optimaal ondersteunt. 
Je draagt zorg voor het verder doorontwikkelen en inrichten van deze applicatie die sinds kort in gebruik is. Je bent 
verantwoordelijk voor het gebruiksbeheer en functionaliteitenbeheer. Je behandelt de wijzigingsverzoeken en zorgt ervoor 
dat de transitie van gewijzigde functionaliteit in goede banen wordt geleid. 
 
 

Wat ga je doen? 

• Je analyseert de wensen en eisen van gebruikers en vertaalt deze in verbetering en of aanpassing van de applicatie 
en het gebruik daarvan en stem deze af met de gebruikers en Informatie Management. 

• Je ondersteunt de gebruikers, zorgt voor gebruikersdocumentatie en geeft voorlichting en instructie. 

• Je draagt zorg voor het onderhoud van de systemen, onderhoudt hiervoor documentatie en adviseert mede over 
updates van de software en over de aanschaf en inrichting van specifieke modules. 

• Je coördineert en ondersteunt gebruikersacceptatietesten en ondersteunt de implementatie van nieuwe versies. 

• Je coördineert en toetst de activiteiten met betrekking tot koppelingen met andere systemen en je biedt 
ondersteuning en advies over (nog) in te richten informatiesystemen gerelateerd aan het werkgebied. 

• Je stelt relatief eenvoudige rapportages samen met de afdeling Informatievoorziening, die het werk van jezelf en van 
de gebruikers kunnen vereenvoudigen. 

• Je bent de schakel tussen onze gebruikers en de leverancier en technisch beheerder van de applicatie. 

• Vanuit het oogpunt van verdere optimalisatie van processen, adviseer je over verbeteringen in de applicatie. 

• Je participeert daarvoor in projecten of geeft leiding aan werkgroepen binnen het vakgebied. 

• Ook zorg je voor een goede afstemming met de teams van de ICT Servicedesk en Vastgoed- en facility 
management, die deze applicatie ook gebruiken en waarvoor je (in overleg) gerelateerde taken uitvoert. 

 
 

Wat breng je mee? 

• Je hebt hbo-werk- en denkniveau en minimaal een relevant mbo4-diploma. 

• Je hebt inzicht in de relatie tussen (complexe) bedrijfsprocessen, ICT-technische randvoorwaarden en 
gebruikerswensen. 

• Je hebt kennis van en/of affiniteit met applicatiebeheer, procesanalyse en vertaling van processen naar 
systeeminrichting. Je hebt ervaring met het procesmodel BISL en bent bekend met ITIL. 

• Je beschikt over aantoonbare uitgebreide kennis van en ervaring met functioneel beheer met MBS Ultimo, of 
gelijksoortige applicaties, zoals Topdesk of Planon. 

• Je bent in staat om op professionele wijze relaties op te bouwen, deze in stand te houden en verbindend in de 
samenwerking te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

• Je bent mensgericht, flexibel, analytisch en je communiceert mondeling en schriftelijk helder. 

• Je bent klantgericht, hebt overtuigingskracht en flair. 

• Je kunt je verplaatsen in de positie van de gebruikers en denkt proactief mee in hun (verander)proces. 

• Je staat stevig in je schoenen en weet een sleutelrol te vervullen in het overbruggen van uiteenlopende meningen en 
belangen. 

• Je handelt vanuit onze drie kernwaarden ‘vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap’.  
 
 
 
Wat bieden we jou? 
 
Een mooie, interessante uitdaging voor 
een bruto maandsalaris van maximaal 
€4.048,-  volgens schaal 9 van de 
Salaristabel gemeenteambtenaren, bij 
een aanstelling van 36 uur. 
 

De rechtspositie is gebaseerd op de 
A(rbeidsvoorwaardenregeling)VRGZ 
 
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 
zoals een individueel keuzebudget van 
circa 17% van je bruto jaarloon dat je 
kunt inzetten voor o.a. verlof, geld of 
studie. 
 
In eerste instantie een tijdelijke 
aanstelling van een jaar, bij goed 
functioneren kans op vast. 
 
 

 
 
 
Bijzonderheden 
 
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en 
extern geplaatst.  
 
De standplaats is Nijmegen. 
 
Je bent bereid een rol of taak 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. 
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 
16 juli a.s. 

 
 
 
Nieuwsgierig 
 
Neem gerust contact op met 
Pamela Meijs 
teamleider Beheer 
06 518 166 55 
 
Geïnteresseerd? 
We ontvangen je motivatie en cv 
graag uiterlijk 8 juli a.s. 
 
Mail je reactie naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
pzsollicitatie@vrgz.nl 
 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 36-21 en je naam 

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