Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is dé partner op het gebied van ambulance-, brandweerzorg en crisisbeheersing, met
oog voor sociale veiligheid. Wij leveren op uitstekende wijze diensten aan iedereen die woont, werkt en verblijft in
Gelderland-Zuid en dragen daarmee in belangrijke mate bij aan een veilige leefomgeving. Wij worden gekenmerkt als
verbinders van veiligheid en staan midden in de samenleving.
De afdeling HRM is een van de vier afdelingen binnen de sector bedrijfsvoering en werkt als ondersteunende afdeling
behalve voor Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ook voor GGD Gelderland-Zuid. De afdeling HRM bestaat uit een team
Advies, een team Arbo en een team Service & Informatie. De afdeling is flink in beweging en jij gaat ons helpen om
stappen te zetten in de verdere ontwikkeling en professionalisering van de afdeling.
Voor het team Advies zoeken wij een

Senior HR-adviseur
HR21-functie: Adviseur III

28-32 uur per week
Ben jij iemand die…
✓
✓
✓
✓
✓
✓

energie krijgt van samen met je HR-collega’s, andere medewerkers en leidinggevenden bouwen aan
eigentijds HR- beleid?
hierin van nature een voortrekkersrol pakt?
ideeën heeft over hoe je het proces zo vormgeeft dat de betrokkenen zich gehoord voelen en dat het
eindresultaat meewerkt aan de bedoeling?
deze processen kan begeleiden en ondersteunen en creatieve manieren weet om informatie te delen en vorm
te geven?
binnen en buiten het HR-team als vanzelfsprekend bouwt aan de relatie?
ervaring heeft met projectmatig werken?

Dan zoeken wij jou!

Wat breng je mee?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Je hebt wo-werk- en denkniveau, met een relevante opleiding op het gebied van HR of bedrijfskunde.
Je hebt ruime ervaring binnen HR en kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten in het HRvakgebied.
Je hebt affiniteit met arbeidsvoorwaarden, wet- en regelgeving.
Je bent pragmatisch en denkt in mogelijkheden.
Je bent in staat een idee kort en bondig te delen en op papier te zetten, tekstueel en/of visueel.
Je bent een prettige en stevige gesprekspartner en hebt impact op een positieve manier.
Je kunt verbinden en inspireren en bouwt bewust aan contacten met collega’s.
Je bent gedreven, resultaatgericht en zet samen met klanten en collega’s stappen vooruit.
Je handelt vanuit onze drie kernwaarden ‘vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap’.

Wat bieden we jou?

Bijzonderheden

Nieuwsgierig?

We bieden je een salaris tot maximaal
€ 5169 bij een aanstelling van 36 uur,
volgens schaal 11 van de Salaristabel
gemeenteambtenaren.

Een assessment kan deel uitmaken van
de procedure.

Neem gerust contact op met
Wenny van Os
06 830 182 54

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
zoals een individueel keuzebudget
van circa 17% van je bruto jaarloon
dat je kunt inzetten voor o.a. verlof,
geld of studie.
De rechtspositie is gebaseerd op de
A(rbeidsvoorwaardenregeling)VRGZ

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

Geïnteresseerd?
We ontvangen je motivatie en cv
graag uiterlijk 7 december 2021
Mail je reactie naar
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
pzsollicitatie@vrgz.nl
Vermeld in de onderwerpregel
VR 64-21 en je naam

Je krijgt een tijdelijke aanstelling van
een jaar; de intentie is om deze bij
goed functioneren om te zetten in een
vaste aanstelling.
Lees meer over de organisatie: www.vrgz.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

