
 
  

 

 
 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is dé partner op het gebied van ambulance-, brandweerzorg en 
crisisbeheersing, met oog voor sociale veiligheid. Onze ambitie is uitstekende dienstverlening aan iedereen die 
woont, werkt en verblijft in Gelderland-Zuid en daarmee dragen we in belangrijke mate bij aan een veilige 
leefomgeving. Wij zijn verbinders van veiligheid en staan midden in de samenleving.  
 
Crisisbeheersing zorgt samen met haar ketenpartners (zoals politie, brandweer, gemeenten, zorginstellingen en 
defensie) voor de hulpverlening voor, tijdens en na een crisis of ramp.  
 
Ten behoeve van Crisisbeheersing zorgt ons team Communicatie, naast advisering over interne en corporate 
communicatie, voor het versterken van risicocommunicatie en de uitvoering van crisiscommunicatie. Ons team 
bestaat uit bevlogen collega’s met passie voor hun werk.  
 
Team Communicatie is op zoek naar een enthousiaste collega die zorg draagt voor de communicatie op onze 
intranetten, websites en social media. Ben jij deze expert en zoek je een fijne werkplek?  
 
Dan wil je bij ons aan de slag als 
 

Communicatiemedewerker 
32 uur per week 

 
Herken jij jezelf in deze drie punten? 

• Je bent een kei in contentcreatie, social media en online communicatie. 

• Je bent alert en gedreven. 

• Je wilt een bijdrage leveren aan de dynamische wereld van onze veiligheidsregio. 

 
Lees dan vooral verder want dan hebben wij de perfecte baan voor jou! 

 
Wat ga je doen? 

 
Jij bent straks onze online communicatie-expert die zorgt voor aantrekkelijke en effectieve communicatie op onze 
websites, social media en intranetten. Je weet onze beeldmerken op creatieve wijze op het netvlies van anderen te 
krijgen en verbindt proactief de actualiteit van buiten met interne activiteiten. 
 

• Je zorgt er dagelijks voor dat de interne en externe communicatiemiddelen up-to-date zijn. 

• Je ontwikkelt en voert de redactie van diverse interne en externe communicatiemiddelen. 

• Je ondersteunt projecten op het gebied van communicatie en bent aanspreekpunt voor collega’s. 

• Je staat de media te woord, meestal telefonisch.  

• Je maakt visuele uitingen voor o.a. social media. 

• Je adviseert gevraagd en ongevraagd je collega’s bij minder complexe communicatieve vraagstukken. 

 
Wat je baan extra leuk maakt, is dat je mee gaat draaien in de regionale crisiscommunicatiepool. Aan de hand van 
je ambitie en persoonlijkheid kijken we samen welke rol daarin het beste bij je past. 
 
Kortom, een afwisselende en zinvolle baan midden in het communicatieve hart van onze Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid! 
 

Wat bied jij VRGZ? 

 
Het communicatieve talent dat wij zoeken is proactief, creatief en bedreven in social media en contentcreatie.  
Je vindt het leuk om je door de hele organisatie heen te begeven en je legt daar makkelijk de verbinding.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En verder: 

• Je hebt minimaal een hbo-opleiding op het gebied van communicatie afgerond. 

• Je hebt (enige) relevante werkervaring en sterke affiniteit met online communicatie.   

• Je schrijft gemakkelijk en beheerst de Nederlandse taal uitstekend.  

• Je kunt goed samenwerken in een gedreven en enthousiast team. 

• Je bent alert, signaleert mogelijke knelpunten en maakt die bespreekbaar. 

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

 

Wat biedt Veiligheidsregio Gelderland-Zuid jou? 
 

Je krijgt bij ons vanaf het begin een grote vrijheid in je werk en we vinden ruimte voor ontwikkeling belangrijk. Je 
staat in jouw werk niet alleen, je werkt nauw samen met de communicatieadviseurs en andere collega’s in het 
werkveld. Natuurlijk zorgen we ervoor dat je goed wordt ingewerkt en een ‘zachte landing’ maakt.  

 

• Goede faciliteiten voor een goede werk-privé balans.  

• Je mag thuiswerken, maar kunt ook de hele werkweek op kantoor werken als je dat wil.  

• Laptop en mobiel vanuit de organisatie geleverd.  

• Een goed gefaciliteerd restaurant. 

• Actieve personeelsvereniging die regelmatig activiteiten organiseert. 

• Een bijdrage in de kosten van een fitnessabonnement is mogelijk.  

 
 
Wat bieden we jou? 
 
Je krijgt een salaris van maximaal  
€ 3.732,- bij een aanstelling van  
36 uur volgens schaal 8 van de 
Salaristabel gemeenteambtenaren  
en de HR21 functie:  
Medewerker beleidsuitvoering III. 
 
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 
zoals een individueel keuzebudget van 
circa 17% van je bruto jaarloon dat je 
kunt inzetten voor o.a. verlof.  
 

Je krijgt in eerste instantie een 
tijdelijke aanstelling voor één jaar, bij 
goed functioneren wordt dit omgezet 
naar een vast dienstverband. 
 

 
Bijzonderheden 
 
Je bent bereid een rol of taak in de 
crisisorganisatie te vervullen.  
 
De standplaats van deze functie is de 
Multipost in Nijmegen, thuiswerken behoort 
tot de mogelijkheden. 
 
Bij aanstelling vragen we je een Verklaring 
Omtrent Gedrag aan te leveren. 
 

 

 
Nieuwsgierig? 
 
Neem gerust contact op met 
Annemarie Koop 
senior communicatieadviseur 
06 4546 8751 
 
Geïnteresseerd? 
We ontvangen je motivatie en cv  
graag uiterlijk 12 februari 2023 
 
Mail je reactie naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl 
 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 03-23 en je naam 
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