
 
 
 
 

 
 

 

 
 
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.  
 

 

Heb jij kennis van veiligheid en beschik je over een politiek-bestuurlijke antenne?  
 

Solliciteer dan naar de functie van 
 

Bestuurssecretaris 
HR21-functie: Adviseur I 

36 uur per week 
 
 

Wat ga je doen? 
 

Je bent als bestuurssecretaris verantwoordelijk voor het inhoudelijk, organisatorisch en bestuurlijk-juridisch 
ondersteunen van de directie en het bestuur bij de uitvoering van zijn bestuurlijke werkzaamheden. Je draagt 
hiermee proactief bij aan de effectiviteit en efficiëntie van het besluitvormingsproces.  
 
De bestuurssecretaris… 

• adviseert het directieteam over de bestuurlijke agendering en over bestuurlijk-politieke aangelegenheden in de 
regionale samenwerking. 

• adviseert en ondersteunt namens de directie de voorzitter van de veiligheidsregio, het dagelijks bestuur en het 
algemeen bestuur bij de uitvoering van hun bestuurlijke taken. 

• bereidt de bestuursvergaderingen voor (inhoudelijk en procedureel); bewaakt de uitvoering van de 
bestuursbesluiten. 

• is secretaris van het regionaal beleidsteam tijdens een crisis.   

• wordt breed ingezet voor (projectmatige) taken in de organisatie en tijdens rampen en crises zowel op mono- als 
multidisciplinair gebied. 

• speelt in op interne en externe politiek-bestuurlijke ontwikkelingen en is alert op veranderingen binnen de 
organisatie, legt contacten met andere afdelingen en zet bruikbare, ondersteunende netwerken op.  

• bewaakt de integraliteit van voorstellen en besluitvorming. 

• is bereid om in voorkomende gevallen buiten reguliere kantoortijden te werken. 
 
 

Wat breng je mee? 
 

• Je hebt een academisch werk- en denkniveau. 

• Je beschikt over ervaring met en inzicht in bestuurlijk en politiek complexe en gevoelige processen. 

• Je hebt kennis van het vakgebied veiligheid en bedrijfskundige processen. 

• Je bent integer:: je houdt er zowel persoonlijk als zakelijk hoge ethische maatstaven op na, toont integriteit en 
eerlijkheid in het contact met anderen. 

• Je communiceert vaardig en formuleert schriftelijk en mondeling op een uitstekende manier. 

• Je bent organisatiebewust en beschikt over zowel politiek-bestuurlijke als ambtelijke sensitiviteit en kunt 
daarmee organisatievraagstukken goed vertalen met passende taal.  

• Je bent analytisch, hebt overtuigingskracht en aandacht voor kwaliteit; je stelt hoge eisen aan eigen prestaties 
en aan die van anderen.   

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



 

 

 

 
 
 

 
 
 
Wat bieden we jou? 

 
Een mooie en interessante uitdaging 
voor een bruto maandsalaris van 
maximaal € 6.365,- volgens schaal 13 
van de Salaristabel 
gemeenteambtenaren, bij een 
aanstelling van 36 uur. De nieuwe 
CAR(UWO) Veiligheidsregio moet nog 
worden bekrachtigd. 
 
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 
zoals een individueel keuzebudget van 
circa 17% van je bruto jaarloon dat je 
kunt inzetten voor o.a. verlof, geld of 
studie. 
 
Een tijdelijke aanstelling van een jaar. Bij 
goed functioneren volgt een vaste 
aanstelling. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Bijzonderheden 
 
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en 
extern geplaatst. We gaan eerst in gesprek 
met interne kandidaten.  
 
Je bent bereid een taak of rol in de 
crisisorganisatie te vervullen. 
 
Een assessment kan deel uitmaken van de 
procedure. 
 
Bij aanstelling vragen wij je een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nieuwsgierig? 
 
Neem gerust contact op met  
Johan van Kastel 
Directeur crisisbeheersing 
06 105 571 76 
 
Geïnteresseerd? 
We ontvangen je motivatie en cv  
graag uiterlijk 28 februari 2022 
 
Mail je reactie naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl 

 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 17-22 en je naam 
 
 

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