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.
Wij zoeken kandidaten voor de functie van

Preventiemedewerker arbo
HR21-functie medewerker beleidsuitvoering III

32 uur per week
De preventiemedewerker werkt nauw samen met de arbocommissie en specifiek de arbocoördinator. De arbocommissie
is als collectief verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden binnen onze veiligheidsregio en legt aan het
directieteam verantwoording af.
De preventiemedewerker richt zich op de totale veiligheidsregio-organisatie. Hij/zij werkt dus voor de hulpdiensten van
brandweer, ambulancediensten, gemeenschappelijke meldkamer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie,
ondersteunende diensten en crisisbeheersing.
Samenwerken staat centraal, binnen en buiten de organisatie. Een veranderende omgeving vraagt daarbij om een
preventiemedewerker die flexibel opereert en continu in beweging blijft.
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je fungeert als arbo-aanspreekpunt en vraagbaak voor alle sectoren in de VRGZ
Je geeft, in overleg met en onder functioneel toezicht van de arbocoördinator uitvoering, aan de uitwerking van het
arbobeleid.
Je stelt RI&E’s op en houdt deze actueel.
Je houdt arbo-rondgangen op locatie, als onderdeel van een RI&E of als losse activiteit.
Je handelt meldingen van ongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties af.
Je voert eenvoudig arbeidshygiënisch onderzoek of veiligheidskundige werkplekonderzoeken uit.
Je adviseert aan en werkt samen met OR/OC.
Je neemt deel aan diverse arbo-overleggen.
Je bent in verbinding met arbocontactpersonen (ACP-ers).
Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uit te voeren organisatorische taken.
Je adviseert de leidinggevenden op het gebied van arbo en veiligheid.
Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Wat breng je mee?
Je bent een medewerker die verantwoordelijkheid voelt voor de uitvoering van organisatorische en adviestaken.
Daarnaast ben je een stevige gesprekspartner voor de lijn(manager) om te komen tot uitvoering van arbo- en
veiligheidstaken. Daarnaast beschik je over:
•
Minimaal mbo- werk- en denkniveau, bij voorkeur opleiding tot arboverpleegkundige, middelbaar
veiligheidskundige of middelbaar arbeidshygiënist.
•
Basiskennis van wet- en regelgeving op het gebied van arbo en veiligheid.
•
Kennis en/of ervaring van het uitvoeren van eenvoudige arbeid hygiënische en veiligheidskundige onderzoeken.
•
Beheersing van standaard ICT pakketten.
•
Goede communicatieve vaardigheden waarbij je in staat bent om verbinding te leggen en te onderhouden.
•
Affiniteit met de organisatie.
•
Je werkt vanuit de kernwaarden vertrouwen, eigenaarschap en oplossingsgericht.

•

•

•

•

Wat bieden we jou?

Bijzonderheden

Nieuwsgierig?

Een mooie en interessante uitdaging
voor een bruto maandsalaris van
maximaal € 3.591,- bij een aanstelling
van 36 uur (salarisschaal 8).

Je bent bereid een taak of rol in de
crisisorganisatie te vervullen.

Neem gerust contact op met
Wenny van Os
afdelingshoofd HRM
06 830 182 54
of Eric Beumer
afdelingshoofd Facility en Vastgoed
06 204 495 58

De A(rbeidsvoorwaarden)VRGZ met de
daarbij behorende salaristabel
gemeenteambtenaren zijn van
toepassing.
Je krijgt een tijdelijke aanstelling van een
jaar; de intentie is om die bij goed
functioneren om te zetten in een vast
dienstverband.
Ruimte voor innovatie, een breed, divers
netwerk en een organisatie met
betrokken enthousiaste medewerkers.

Een assessment kan deel uitmaken van de
procedure.
Bij aanstelling vragen wij 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 62-21 en je naam

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

