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.

Voor de afdeling Incidentbestrijding van Brandweer Nijmegen hebben wij twee vacatures voor de functi:

Manschap 24-uursdienst
HR21: medewerker incidentbestrijding IV

36 uur per week
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Je bent belast met de bestrijding van branden, slachtofferhulpverlening en technische hulpverlening.
Je bestrijdt incidenten waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.
Je redt mens en dier, stabiliseert het incident en beperkt zoveel als mogelijk de schade aan mensen, dieren,
objecten en aan het milieu.
Je maakt en houdt het uitrukvoertuig en de voertuigapparatuur gebruiksklaar.
Je voert frequent oefeningen uit voor het op peil houden van kennis, vaardigheden en lichamelijke conditie.
Wat breng je mee?

•
•
•
•
•
•

•

Je beschikt over het diploma Manschap én hebt enkele jaren ervaring als manschap (vrijwillig en/of
beroepsmatig).
Je beschikt over een mbo-4 werk- en denkniveau.
Affiniteit met techniek is een pre.
Je bent stressbestendig, flexibel en je hebt aandacht voor kwaliteit.
Je bent integer en kunt werken in teamverband.
Je bent besluitvaardig en kunt mondeling helder communiceren.
Je handelt vanuit onze drie kernwaarden ‘vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap’.

Wat bieden we jou?

Bijzonderheden

Nieuwsgierig?

We bieden je een salaris tot maximaal
€ 2.765,- bij een aanstelling van 36
uur in de 24-uursdienst volgens
schaal 5 van de Salaristabel
gemeenteambtenaren per 1 oktober
2020.

Deze vacature wordt zowel intern als
extern opengesteld.

Neem gerust contact op met een van
de teamleiders 24-uursdienst
Maikel van Loon, 06 575 442 59
of
Ronald Fortuin, 06 21597220

Een onregelmatigheidstoelage is van
toepassing.
De rechtspositie is gebaseerd op de
Arbeidsvoorwaardenregeling-VRGZ.
In eerste instantie krijg je een tijdelijke
aanstelling van een jaar, met uitzicht
op een vast dienstverband.

We organiseren de selectiegesprekken
op vrijdag 18 februari 2022.
Een assessment kan deel uitmaken van
de procedure.
Bij aanstelling vragen we je een
Verklaring omtrent gedrag aan te
leveren.

Geïnteresseerd?
We ontvangen je reactie
met motivatie en cv graag uiterlijk
6 februari 2022
Mail je reactie naar
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
pzsollicitatie@vrgz.nl
Vermeld in de onderwerpregel
VR 09-22 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.

