
 
 
 
 

 
 

 
 
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.  
  
 
 

Heb jij talent voor advisering en een neus voor brandveiligheid? 
Kom dan werken bij het thema Veilig Bouwen als 

 

Medewerker brandpreventie 
HR21-functie: Medewerker beleidsuitvoering IV 

36 uur per week 
 
 
 

Wat ga je doen? 
• Je beoordeelt meldingen brandveilig gebruik en geeft daar advies over. 

• Je beoordeelt omgevingsvergunningen bouwen en brandveilig gebruik en je geeft daar advies over. 

• Je houdt toezicht tijdens de bouw van sommige objecten waarover je hebt geadviseerd. 

• Je stemt jouw adviezen af met andere collega’s binnen de organisatie.  

• Je helpt het team door adviesvragen voor te bereiden in onze systemen. 
 

Wat breng je mee? 
• Je hebt een mbo-4 diploma, bij voorkeur in een (bouw)technische richting. 

• Je beschikt over het diploma Medewerker brandpreventie (of gelijkwaardig). 

• Je werkt zorgvuldig, bent zelfstandig en in staat om op tijd hulp te vragen bij jouw collega’s. 

• Je vindt het fijn om deel uit te maken van een team waarin collega’s op elkaar terug kunnen vallen en waar 
       er oog is voor elkaar. 

• Je bent in staat om tijdens overleggen en in brieven jouw punt helder en in goed Nederlands duidelijk te maken. 

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

• Als je kennis hebt van en ervaring met onze programma’s Squit2020 en BRIS-toets, is dat voor ons een pre. 
 
 

Wat bieden we jou? 
 
Een plek in een hecht team met fijne 
collega’s. 
 
We bieden je een salaris tot maximaal 
€ 3.176 per maand bij een aanstelling 
voor 36 uur (schaal 7 van de 
Salaristabel gemeenteambtenaren). 
 
De rechtspositie is gebaseerd op de 
Arbeidsvoorwaardenregeling-VRGZ. 
 
Een tijdelijke aanstelling van een jaar en 
als je goed functioneert uitzicht op een 
vast dienstverband. 

 

Bijzonderheden 
 
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en 
flexibel inzetbaar in de regio.  
 
Jouw standplaats stellen we in onderling 
overleg vast, mede op basis van jouw 
woonplaats.  
 
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 
Hans de Harder 
teamleider Veilig Bouwen 
06 204 519 12 
 
Geïnteresseerd? 
We ontvangen jouw motivatie en cv  
graag uiterlijk 23 juli 2021 
 
Mail je reactie, gericht aan Hans de Harder, 
naar: pzsollicitatie@vrgz.nl.  
 
Vermeld in de onderwerpregel  
VR 31-21 en je naam 

 

Brandweer Gelderland-Zuid maakt deel uit van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.  
In Veiligheidsregio Gelderland-Zuid werken de hulpdiensten van brandweer en ambulancezorg en veertien gemeenten samen 

om grootschalige incidenten, rampen en crises te voorkomen, te bestrijden en te beperken. 
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