Vacature stagiair Team Brandweerzorg Groningen
Binnen het team Brandweerzorg gebied Groningen vallen de beroepsploegen van de stad (24‐
uursdienst) en de vrijwillige ploegen van Haren en Ten Boer. Deze ploegen worden vanuit de
dagdienst ondersteund door verschillende medewerkers, zoals het secretariaat, medewerkers en
vakspecialist brandweerzorg, planner en vakbekwaamheid. Met elkaar zorgt het team voor de
brandweerzorg binnen de gemeente Groningen, maar ondersteunt ook met specialistische taken in
de rest van de regio.
Stageopdracht

Inrichting planproces Brandweer Groningen
De beroepsploegen draaien 24‐uurs diensten in een 3‐ploegendienst. De planner zorgt dat de diverse
werkzaamheden, zoals ondersteuning aan andere teams, en activiteiten, zoals oefeningen,
keuringen, voorlichtingen, etc., worden ingepland in het rooster. Ook zorgt de planner voor de
halfjaarsroosters en het vakantierooster. Dit alles doet de planner in afstemming met de ploegchefs,
brandmeesters van dienst, vakbekwaamheid en andere collega’s.
Het planproces wordt geregeld verstoord, bijvoorbeeld omdat er op het laatste moment verzoeken
zijn om andere werkzaamheden op te pakken of omdat er andere of extra activiteiten worden
ingepland. Ook ziekte binnen de ploeg kan ertoe leiden dat het dagrooster moet worden aangepast,
wat vanwege de functies in de ploegen direct invloed kan hebben op de planning. Ook komt het voor
dat er tegengestelde belangen zijn tussen de ploegen en de planner of dat er andere prioriteiten
worden gesteld dan in de planning is afgesproken.
De ambitie is om het planproces efficiënter en gestructureerder in te richten. Daarbij moet de
planner meer de spil in het proces worden, dan nu het geval is. Middels een stage‐opdracht willen
we dit dan ook verder oppakken. Daarbij zal er een belangrijke taak liggen bij het in kaart brengen
van alle processen die invloed hebben op de planning en roostering. Ook dienen de belangen en
prioriteiten die er zijn in beeld te worden gebracht. Ten slotte zal er gekeken moeten worden naar
een betere en efficiëntere inrichting van het planproces en de betere positionering van de planner.
De opdracht is geschikt voor een vierdejaars student (Technische)bedrijfskunde. Het verbreden of
versmallen van de opdracht om te voldoen aan de opleidingseisen is bespreekbaar.

Werkzaamheden
- Beschrijving van de diverse planprocessen met voorstellen voor verbetering
- Beschrijving huidige planproces en verbetervoorstel dat leidt tot een efficiëntere inrichting van
het totale proces en een heldere positionering van de planner
Gevraagde competenties
- Werkt zelfstandig
- Durft kritisch te kijken naar ingesleten gewoonten
- Is in staat om door te vragen
- Zoekt naar de gezamenlijke belangen
- Weet hoofd‐ van bijzaken te onderscheiden
- Maakt zich complexe vraagstukken eigen

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 Planproces’ gaat.
Graag zien we je reactie uiterlijk 16 augustus tegemoet.

