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.
De sector Crisisbeheersing zorgt samen met haar ketenpartners (zoals politie, brandweer, gemeenten, zorginstellingen
en Defensie) voor de hulpverlening voor, tijdens en na een crisis of ramp. Ook faciliteert de sector een goede onderlinge
informatie-uitwisseling en adviseert het bestuur over risico’s en ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing.
Ons team is op zoek naar een enthousiaste

Adviseur crisisbeheersing
aandachtsgebied beleid en projecten
HR21: Medewerker ontwikkeling III

24 uur per week - tijdelijk tot 1 januari 2024
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Je ontwikkelt het beleid en de planvorming met betrekking tot nieuwe risico’s en toekomstbestendige
crisisbeheersing.
Je draagt bij aan de nieuwe meerjarenbeleidsplannen voor de volgende beleidsperiode (regionaal beleidsplan,
regionaal risicoprofiel en regionaal crisisplan).
Je exacte werkzaamheden bepaal je samen met je directe collega’s en leidinggevende. We vragen vooral
flexibiliteit en bereidheid om je in verschillende onderwerpen te verdiepen.
Je signaleert knelpunten en adviseert daarover.
Je neemt deel aan multidisciplinaire afstemmingsoverleggen.
Wat breng je mee?

•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een aantoonbaar hbo-werk- en denkniveau.
Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie en context.
Je bent flexibel, stressbestendig en besluitvaardig.
Je kunt goed in teamverband werken en kunt relaties opbouwen en onderhouden.
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
Je handelt vanuit onze drie kernwaarden: ‘vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap‘.

Wat bieden we jou?

Bijzonderheden

Nieuwsgierig?

We bieden je een salaris tot maximaal €
4.494,- bij een aanstelling van 36 uur,
volgens schaal 10 van de Salaristabel
gemeenteambtenaren. De nieuwe
CAR(UWO) Veiligheidsregio moet nog
worden bekrachtigd.

Een assessment kan deel uitmaken van de
procedure.

Neem gerust contact op met
Femke van Bennekom
manager sector Crisisbeheersing
06 571 148 86

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 mogelijkheid bestaat dat je een
contract krijgt op basis van payroll bij
een uitzendbureau (en dus geen
aanstelling krijgt bij de 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 23 februari 2022
Mail je reactie naar
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
pzsollicitatie@vrgz.nl
Vermeld in de onderwerpregel
VR 06-22 en je naam

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs

