
 
 
 
 
 

 
 

 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is dė 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 regio Gelderland-Zuid en daarmee in belangrijke mate bijdraagt aan een veilige leefomgeving.  
Wij worden gekenmerkt als verbinders op het gebied van veiligheid en staan midden in de samenleving.  
Onze kernwaardes zijn: vertrouwen, eigenaarschap en probleemoplossend. 
 
Het thema Incidentbestrijding is één van de acht brandweerthema’s van de sector Brandweer en kent de domeinen 
Repressie, Operationele Informatie Voorziening (OIV) en TOPO (Team Ondersteuning Posten en Organisatie).  
 
Het Planbureau is onderdeel binnen het domein TOPO. Het Planbureau is verantwoordelijk voor (piket)roosters binnen de 
sectoren Brandweer ( 24 uurs dienst overige piketten) en Crisisbeheersing Daarnaast is het Planbureau verantwoordelijk 
voor het functioneel beheer van de planningssoftware die gebruikt wordt. 
In verband met het vertrek van de Projectmedewerker is er nu een vacature ontstaan op het Planbureau. 
 
Heb jij ervaring met roosterplanning en functioneel beheer, heb je een helikopterview en ben je proactief? 
 
Kun je goed samenwerken en ben je communicatief sterk? Dan word jij onze 
 

Senior medewerker Planbureau 
met aandachtsgebied Functioneel Beheer roosterapplicatie 

 
32 uur per week 

 
Wat ga je doen? 

 

• Als Senior medewerker Planbureau houd je je bezig met planning en actualisatie van de roosters. Daarbij hou je 

rekening met CAO, Arbeidstijdenwet, protocollen en afspraken. 

• Je bent beschikbaar voor advies en roostervraagstukken VRGZ breed. 

• Je signaleert structurele knelpunten in de formatie en roosterprocessen. Je denkt mee over oplossingen en 

levert voorstellen aan bij leidinggevenden voor mogelijke oplossingen. 

• Je vertaalt nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen in wet -en regelgeving naar wijzigingen in het 

planningssysteem. Je weet wat er speelt in de organisatie, je legt makkelijk contact met collega’s waardoor je 

signalen snel oppakt en kunt omzetten in verbeteringen. 

• Je levert data aan voor managementinformatie. Je verzamelt en inventariseert operationele gegevens die nodig 

zijn voor een efficiënte bedrijfsvoering. 

• Je signaleert dagelijkse knelpunten en anticipeert hierop. Je verwerkt ziekmeldingen in het rooster en signaleert 

de daaruit voortvloeiende tekorten. Je lost tekorten op binnen de gestelde kaders. 

• Je bent bereikbaar voor alle voorkomende vragen aangaande planning, roosteren en het roosterprogramma 

InPlanning.  

• Je controleert alle verlof- en urenregistraties. Je informeert leidinggevenden bij excessen. 

• Je draagt zorg voor de planning van opleidingen en oefenmomenten. Je zoekt hierbij afstemming met 

leidinggevenden en oefencoördinatoren.  

• Je controleert urenspecificaties, levert gegevens aan bij de salarisadministratie en stemt af. 

• Je draagt zorg voor het verwerken van verlofaanvragen.  

• Je ondersteunt planners van de verscheidene piketroosters Crisisbeheersing. 

• Als Functioneel Beheerder ben je de verbindende schakel tussen de leverancier en de gebruikers van de 

applicatie. Je hebt kennis van de processen binnen je organisatie. 

• Je zorgt voor het up-to-date houden van de applicatie, je voert controles uit en communiceert over aanpassingen 

richting de gebruiker. 

• Je bent het aanspreekpunt voor zowel de leverancier, organisatie en de eindgebruiker. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
Wat breng je mee? 
 

• Je hebt een hbo werk- en denkniveau. Bij voorkeur heb je een opleiding op het gebied van planning en/of 

functioneel beheer met succes afgerond, of je bent bereid een opleiding hiervoor te volgen.  

• Je hebt kennis van en/of affiniteit met functioneel beheer. 

• Je hebt ervaring en/of affiniteit met vertaling van processen naar systeeminrichting. 

• Je computervaardigheden zijn uitstekend. 

• Je hebt ervaring met roosterplanning. 

• Ervaring met het roosterprogramma InPlanning (Intus) is een pré. 

• Je hebt kennis van relevante wetgeving op het gebied van Arbeidsvoorwaarden, Rechtspositie en 

Arbeidstijdenwet. 

• Je weet complexe zaken begrijpelijk en inzichtelijk te maken. 

• Je bent zelfstandig, kunt goed werken in teamverband, stressbestendig, flexibel, integer en proactief.  

• Je beschikt over een helikopterview, uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve eigenschappen en 

analytisch vermogen. 

• Je kunt goed omgaan met tegenstrijdige belangen en weet vanuit jouw rol de juiste afwegingen te maken. Je 

stelt duidelijke prioriteiten. 

• Je werkt vanuit de VRGZ kernwaarden: ‘Vertrouwen’, ‘Probleemoplossend’ en ‘Eigenaarschap’ 

Wat bieden we jou? 
 
Een salaris van maximaal € 4208,-       
(schaal 9) bij een aanstelling van  
36 uur volgens schaal van de 
Salaristabel gemeenteambtenaren en 
de HR-21- functie medewerker 
bedrijfsvoering I. 
 
De rechtspositie is gebaseerd op de 
Arbeidsvoorwaardenregeling-VRGZ. 
 
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 
zoals een individueel keuzebudget 
van circa 17% van je bruto jaarloon 
dat je kunt inzetten voor o.a. verlof, 
geld of studie. 
 
Als je op dit moment een vaste 
aanstelling hebt (binnen de VRGZ), 
word je vast aangesteld op deze 
functie. Ben je brandweervrijwilliger of 
ben je een externe kandidaat, dan 
krijg je een tijdelijke aanstelling van 
een jaar. Bij goed functioneren volgt 
een vaste aanstelling. 

 

Bijzonderheden 
 
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern 
en extern uitgezet.  
 
De standplaats is in overleg  
 
Je bent bereid een rol of taak in de 
crisisorganisatie te vervullen. 
 
Een assessment kan deel uitmaken van 
de procedure 
 
Bij aanstelling vragen we je een 
Verklaring Omtrent Gedrag aan te 
leveren. 
. 
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Nieuwsgierig? 
 
Neem gerust contact op met  
Petra van Straaten 
Projectmedewerker Planbureau,  
06 132 635 67 
 
Geïnteresseerd? 
We ontvangen je motivatie en cv 
graag uiterlijk 10 februari 2023. 
 
De sollicitatiegesprekken staan gepland 
op 23 februari 2023. 
 
Mail je reactie naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
pzsollicitatie@vrgz.nl 
  
 

Vermeld in de onderwerpregel 
VR 04-23 en je naam 
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