De Meldkamer Arnhem Nijmegen (MAN) coördineert 24 uur per dag de (spoedeisende) hulpverlening in de
regio Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden; de MAN is hét punt waar alle meldingen binnenkomen. In de
MAN werken de meldkamers ambulancezorg, politie en brandweer gezamenlijk aan een snelle en efficiënte
hulpverlening aan de burger in nood. De MAN is gevestigd aan de Beekstraat in het centrum van Arnhem en
heeft 135 medewerkers. In 2023 zal de MAN opgaan in de meldkamer Oost-Nederland met als locatie
Apeldoorn. Naast centralisten voor de drie meldtafels (politie, ambulance en brandweer) beschikt de MAN ook
over een team van calamiteitencoördinatoren.

Heb je ervaring / interesse in de meldkamer of in crisisbeheersing?
Ben je communicatief sterk en denk je multidisciplinair?
Wij zoeken een nieuwe

Calamiteitencoördinator
HR21: Medewerker beleidsuitvoering II

36 uur
(parttime is bespreekbaar)

•
•
•
•
•
•
•

Wat ga je doen?
Als calamiteitencoördinator (CaCo) geef je ontkleurd leiding aan en coördineer je het
gemeenschappelijke meldkamer-proces in geval van multidisciplinaire calamiteiten.
Je beoordeelt en analyseert de situatie en relevante gegevens, schat risico’s in, denkt vooruit
in scenario’s, stelt prioriteiten in te ondernemen acties en adviseert daarover.
Je bewaakt de operationele bezetting van de betrokken disciplines tijdens multidisciplinaire
calamiteiten.
Je stuurt en bewaakt een snelle, doeltreffende en doelmatige informatieverzameling en
voorziening; je fungeert als aanspreekpunt voor de meldkamer tijdens multidisciplinaire
calamiteiten.
Je ondersteunt en adviseert de leidinggevende bij operationele processen op de meldkamer.
Je voert opgedragen administratieve en planvormende multidisciplinaire taken uit waarbij de
kennis, contacten en ervaringen uit politie, brandweer of GHOR/RAV-organisatie worden
ingebracht.
Je zet multidisciplinaire oefeningen op en participeert hierin; evalueert de MAN-bijdrage.
Wat breng je mee?

•
•
•
•
•
•
•
•

Een hbo werk- en denkniveau.
Functiegerichte opleidingen, bij voorkeur CaCo-opleiding via politieacademie, IFV of V&R of je
bent bereid deze te volgen.
Kennis van/ervaring met GMS en meldkamerprocessen van politie, GHOR/RAV of
brandweerdiscipline zijn een pre.
Je kunt in teamverband werken en waar nodig sturend optreden richting de disciplines.
Je bent goed in het plannen en organiseren.
Je communiceert helder, hebt voldoende overtuigingskracht en bent besluitvaardig.
Je bent stressbestendig en weet rationele, realistische en gegronde beslissingen te nemen.
Je handelt vanuit onze drie kernwaarden ‘vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap’.

Wat bieden we jou?

Bijzonderheden

Nieuwsgierig?

We bieden je een salaris tot
maximaal € 4.208,- bij een
aanstelling van 36 uur volgens
schaal 9 van de Salaristabel
gemeenteambtenaren. Dit is
exclusief onregelmatigheidstoeslag (ORT).

We zetten deze vacature tegelijkertijd
intern en extern uit.

Neem gerust contact op met
Tanja Guyken
hoofd Meldkamer Arnhem Nijmegen
06 104 147 81
of
Mathijs Schuijn
coördinator CaCo
06 12 82 52 66

Het volgen van een waardevolle
opleiding in de crisisorganisatie.
Een tijdelijke functie tot de
overgang van de meldkamer naar
Apeldoorn (het is in de basis niet
mogelijk mee te verhuizen in de
transitie).
Voor interne kandidaten: een
combinatie met je huidige functie
is bespreekbaar.

De standplaats is Arnhem.
Je werkt 8-uursdiensten in een rooster
en incidenteel werk je bereik- en/of
beschikbaarheidsdiensten buiten je
diensten.
De gesprekken zijn gepland op 31 mei
2022.
Een assessment kan deel uitmaken van
de procedure.
Een antecedentenonderzoek door de
politie is voorwaarde voor aanstelling.

Geïnteresseerd?
We ontvangen je motivatie en cv
uiterlijk 23 mei 2022
Mail je reactie naar
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
pzsollicitatie@vrgz.nl
Vermeld in de onderwerpregel
VR 36-22 en je naam

De aanstelling vindt in principe via
een payrollconstructie plaats.
Detachering is bespreekbaar.
De meldkamers brandweer en ambulance maken 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.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

