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 bij te dragen aan een veilige
leefomgeving. Wij worden gekenmerkt als verbinder van veiligheid en staan midden in de samenleving.
Wij zijn op zoek naar een:

Arbo coördinator
30 uur per week
Jij bent een Arbo-deskundige die zich graag stort in de Arbo van de brandweer, ambulancezorg, crisisbeheersing
en bedrijfsvoering. Je houdt van afwisseling en vindt het leuk om contacten te hebben door de hele organisatie
heen. Herken je jezelf hierin? Dan willen wij graag met jou in gesprek!

Wat ga je doen?
Je zorgt voor visie en arbobeleidsontwikkeling en je bent een belangrijke adviseur en sparringpartner van de
directie, management, OR en medewerkers als het gaat om veilig en gezond werken. Je beweegt je daarbij door
de hele organisatie heen en komt op de verschillende brandweer- en ambulanceposten en kantoren. Het
arbobeleid wordt door jou verder geprofessionaliseerd en je ondersteunt en adviseert bij de implementatie.
Natuurlijk sta je hierin niet alleen, je werkt nauw samen met de preventiemedewerker, de Arbo-commissie en
andere interne en externe deskundigen.
En verder…
•
•
•
•
•

zorg je dat we voldoen aan wetgeving met daarbij het (laten) opstellen en actualiseren van bijbehorende
plannen, protocollen, (werk)instructies en verslagen;
zorg je voor het beleidsmatige gedeelte van de BHV organisatie en ben je aanspreekpunt voor de BHVcoördinatoren;
ben je voorzitter van de Arbocommissie en neem je deel aan de vergaderingen met de Arbocommissie en de
OR;
rapporteer en presenteer je aan het management van de organisatie;
onderhoud je relaties binnen landelijke en bovenregionale Arbo netwerken.

Kortom, een harstikke afwisselende baan midden in het werkveld van de brandweer, ambulancezorg,
crisisbeheersing en bedrijfsvoering!
Wat breng je mee?
De Arbo coördinator die wij zoeken onderkent de arbeidsrisico’s, weet wat er moet gebeuren en is in staat om
anderen te betrekken en te motiveren. Daarnaast ben je een doorzetter, proactief en beweegt je je vlot door de
organisatie heen.
•
•
•
•
•

Je hebt een relevante HBO opleiding op het gebied van Arbo en werkervaring als Arbo coördinator of een
vergelijkbare functie;
Je bent sterk in plannen en organiseren;
Je werkt resultaatgericht, kan goed prioriteiten stellen en weet doelen te behalen;
Je hebt overtuigingskracht, communiceert zowel mondeling als schriftelijk helder en bent organisatiesensitief;
Je handelt vanuit onze drie kernwaarden: vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap.

Wat bieden we jou?

Bijzonderheden

Nieuwsgierig?

Je krijgt een salaris van maximaal
€ 4.671,- bij een aanstelling van
36 uur volgens schaal 10 van de
Salaristabel gemeenteambtenaren.

De standplaats is Nijmegen, maar je
bent natuurlijk ook geregeld in de regio
te vinden. Ook is het mogelijk vanuit huis
te werken.

Neem gerust contact op
Eric Beumer
Afdelingsmanager Vastgoed & Facility
Management,
06 20 44 95 58

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
zoals een individueel keuzebudget
van circa 17% van je bruto jaarloon
dat je kunt inzetten voor o.a. verlof.

Je bent bereid een rol of taak in de
crisisorganisatie te vervullen.

Het betreft in eerste instantie een
tijdelijke aanstelling, bij goed
functioneren wordt dit omgezet naar
een vast dienstverband.

Bij aanstelling vragen we je een
Verklaring Omtrent Gedrag aan te
leveren.

Geïnteresseerd?
We ontvangen je motivatie en cv
graag uiterlijk 20 juli 2022
Mail je reactie naar
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
pzsollicitatie@vrgz.nl
Vermeld in de onderwerpregel
VR 51-22 en je naam

