Vacature stagiair Strategie & Ontwikkeling
Team Strategie & Ontwikkeling (S&O) valt onder brandweerzorg, een van de vijf sectoren binnen de
Veiligheidsregio Groningen. Het team werkt aan het innoveren, vernieuwen, organiseren en
ontwikkelen van een toekomstbestendige brandweerzorg.
Team S&O bestaat uit een teamleider, beleidsadviseur, informatieanalist, secretariaat en zes
vakspecialisten.
S&O organiseert (kennis) bijeenkomsten, doet onderzoek en ontwikkelt plannen, projecten, diensten
en/of producten. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen,
randvoorwaarden en de mogelijkheden die er zijn. Daarnaast is S&O verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van de vier kerntaken van de brandweer: incidentbestrijding gevaarlijke stoffen,
brandbestrijding, technische hulpverlening en waterongevallen. De teamleider is de rechterhand van
de commandant en organiseert veel zaken richting de andere teamleiders en sectoren.
Stageopdracht

Opdracht visueel weergeven van de status van de kerntaken van de
brandweer
De brandweer heeft vier kerntaken: incidentbestrijding gevaarlijke stoffen, brandbestrijding,
technische hulpverlening en waterongevallenbeheersing. De brandweer Groningen heeft rondom
iedere kerntaak plannen en spelen er ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn een visieontwikkeling
hoe de brandweer er in 2030 uit kan zien en de problematiek rondom plekken waar geen of
onvoldoende bluswater is. Er is nog geen duidelijke systematiek hoe we deze plannen en
ontwikkelingen bewaken en kunnen volgen. De brandweer Groningen is daarom op zoek naar een
visuele weergave van haar kerntaken waarin de status van alle plannen en ontwikkeling staan.
De opdracht is geschikt voor een derde-of vierdejaars student Communication & Multimedia Design
of (Technische) bedrijfskunde. Het verbreden of versmallen van de opdracht om te voldoen aan de
opleidingseisen is bespreekbaar.

Werkzaamheden
‐ Verzamelen basisinformatie (plannen en ontwikkelingen) voor alle vier kerntaken
‐ Maken van een visuele weergave van de status voor iedere kerntaak
‐ Overdracht werkwijze aan brandweer, zodat zij de weergave kunnen actualiseren en aanpassen
Gevraagde competenties
- Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
- Proactief
- Creatief
- Sociaal en communicatief sterk
- Communicatief vaardig (zowel mondeling als op schrift)

Ons aanbod
Een inhoudelijk uitdagende stageopdracht
Een kijkje in de wereld van de Veiligheidsregio en Brandweer.
- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
- Een stagevergoeding van € 300,- (bruto) per maand
Reageren?
Ben je enthousiast geworden over de stageopdracht en wil je graag stagelopen bij de
Veiligheidsregio? Mail dan een motivatiebrief met CV naar personeel@vrgroningen.nl
Geef in het onderwerp van je mail duidelijk aan dat het om de ‘stageopdracht Kerntaken’ gaat.
Graag zien we je reactie uiterlijk 16 augustus tegemoet.

