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 en zijn
resultaatgericht.
Het thema Incidentbestrijding is één van de negen brandweerthema’s van de sector Brandweer en kent de domeinen
TOPO (Team Ondersteuning Posten, Organisatie), Operationele Informatievoorziening en Repressie.
In verband met uitbreiding binnen het domein Operationele Informatievoorziening is de VRGZ per direct op zoek naar
kandidaten voor de functie van

Medewerker operationele voorbereiding (3 fte)
HR21-functie: Medewerker Beleidsuitvoering III

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

Je maakt bereikbaarheidskaarten door deze te tekenen in de GIS-applicatie.
Je verzamelt, beheert en ontsluit (GIS-applicaties/workflow-systeem) de operationele planvorming voor de
repressieve dienst.
Je geeft voorlichting aan de repressieve dienst m.b.t. objectplanvorming en specifieke preparatieve
voorzieningen.
Je onderhoudt en bewaakt de aanlevering van data door de klant t.b.v. planvorming.
Je adviseert en toetst bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid van bestaande en nieuw te bouwen
objecten aan de hand van de handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid.
Je voorziet het thema Omgevingsveiligheid van evenementenadvies.
Je stelt beoordelingen op voor de thema’s Veilig Bouwen en Omgevingsveiligheid en voor de
omgevingsdiensten.
Je participeert in het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).
Je beheert, bewerkt en onderhoudt systemen als MOI/Precom/paraatheidsmonitor.
Je adviseert aan de specialist IB met betrekking tot doorontwikkeling planvorming.
Je bent inzetbaar voor repressieve taken binnen brandweer Gelderland-Zuid.
Je handelt vanuit onze drie kernwaarden ‘vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap’.

Wat breng je mee?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een aantoonbaar mbo-4 werk- en denkniveau.
Je hebt affiniteit met GIS-toepassingen of gerelateerde tekenprogramma’s.
Je beschikt over vakinhoudelijke kennis van de processen van de brandweer.
Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
Je bent flexibel en kunt goed samenwerken.
Je bent gedreven en toont initiatief.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en bent flexibel inzetbaar in de hele regio.
Je beschikt minimaal over het diploma manschap-A, het diploma bevelvoerder is een pre.
Je hebt kennis van het VRGZ-verzorgingsgebied.

Wat bieden we jou?

Bijzonderheden

Geïnteresseerd?

Een salaris van maximaal € 3.732,- bij
een aanstelling van 36 uur volgens
schaal 8 van de Salaristabel
gemeenteambtenaren.

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern
en extern opengesteld.

Neem gerust contact op met een van de
teamleiders Incidentbestrijding

De sollicitatiegesprekken vinden plaats
op 10 mei 2022.

Luc Demarteau, 06 516 326 73
of
Paul Meuwsen, 06 103 833 45

De rechtspositie is gebaseerd op de
CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s.
Je krijgt in eerste instantie een
aanstelling van een jaar.

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

We ontvangen je motivatie en cv
graag uiterlijk 25 april 2022
Mail je reactie naar
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
pzsollicitatie@vrgz.nl
Vermeld in de onderwerpregel
VR 24-22 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.

