Groningen

Veiligheidsregio Groningen (VRG) is de partner op het gebied van rampenbestrijding en

De maatschappij en veiligheidsvraagstukken ontwikkelen zich, als veiligheidsregio spelen

crisisbeheersing. Wij dragen bij aan de fysieke veiligheid door het verkleinen van risico’s
en het bestrijden van incidenten.

we daar op in door: de ontwikkeling van informatie gestuurd werken, projectmatig
werken, intensieve samenwerking met gemeenten, partners en omgeving en het vormen

Daarnaast zijn wij een netwerkorganisatie waarin diverse partners samenwerken om

van een professionele en flexibele organisatie.

noodsituaties te voorkomen en te bestrijden. De partners Brandweer Groningen,

De sector Bedrijfsvoering bestaat uit drie teams; Financiën en Control, inclusief juridische

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en Gemeentelijke

zaken en inkoop, Facilitaire Zaken en Informatiemanagement/ICT en heeft gemiddeld 50
medewerkers. We zoeken een enthousiaste en energieke nieuwe collega die samen met

Kolom Groningen (GKG) maken deel uit van de organisatie.

ons onze ambities binnen bedrijfsvoering en VRG oppakt.

wij zoeken een
betrokken en daadkrachtige
(beleids-)adviseur bedrijfsvoering (36 uur)
CRISISBEHEERSING

Veiligheidsregio Groningen is als innovatieve en
betrokken netwerkorganisatie de verbinder voor
een zelfredzame samenleving die nuchter
omgaat met risico’s.
We geloven daarbij in de
kracht van samenwerking
tussen mensen.
We gebruiken ons
collectieve vakmanschap
om Groningen samen
met onze partners zo
veilig mogelijk te maken
(en te houden). In een
noodsituatie zorgen we
ervoor dat inwoners en
organisaties elkaar weten
te vinden om effectief te
kunnen helpen. Samen
werken aan veiligheid
dicht in de buurt.

die met energie de verbinding legt tussen bedrĳfsvoering en de andere sectoren. Daarbĳ weet
je zelfstandig je weg te vinden in complexe thema’s, projecten en samenwerkingsverbanden.
Door een proactieve en nieuwsgierige houding weet je op projectmatige basis een belangrĳke
bĳdrage te leveren in de ondersteuning van de primaire processen van VRG. Mede door je
sociale voelsprieten ben je in staat om omgevingsbewust en diplomatiek te handelen en de
werkzaamheden van uitvoering tot bestuur te overzien. Vanuit kennis en ervaring met bedrĳfsprocessen ben je een goede sparringpartner op de diverse beleidsterreinen binnen de sector
Bedrĳfsvoering.
Wat ga je doen?

Binnen VRG behoren de teams Financiën en control,
inclusief juridische zaken en inkoop, Facilitaire zaken en
informatiemanagement/ICT tot de sector Bedrijfsvoering.
De focus ligt op beleidsadvisering richting het Management Team en het Dagelijks- en Algemeen bestuur.
Bij problemen draag je oplossingen aan en adviseer je
over mogelijke alternatieven. Je draagt zorg voor interne
en externe afstemming en vertegenwoordigt daarmee
de organisatie. Het verzamelen, analyseren, interpreteren
en afstemmen van relevante gegevens en informatie
gaat je goed af.
Daarnaast zal je optreden als projectleider van vakoverstijgende en complexe projecten. Hierbij houd je
rekening met wensen, behoeften, randvoorwaarden,
mogelijkheden en ontwikkelingen op het vakgebied.
Daarbij zal je ook bij uiteenlopende belangen de visie
van de afdeling of organisatie moeten uitdragen.

De ideale achtergrond

• Je hebt WO werk- en denkniveau en hebt een relevante
WO-Master opleiding afgerond;
• Je hebt brede kennis en ervaring met de politiekebestuurlijke context;
• Je hebt ruime ervaring in het opstellen van notities en
adviezen voor bestuur en management;
• Je werkt zelfstandig en kunt uitstekend samenwerken;
• Je bent communicatief zeer vaardig en stressbestendig.

Wat bieden wĳ?

Een werkomgeving met korte lijnen en aandacht voor
elkaar. Wij vinden het belangrijk dat je jezelf verder kunt
ontwikkelen. Jouw ideeën doen ertoe! Verder bieden wij
de mogelijkheid om je werktijden flexibel in te delen.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op de
gemeentelijke CAO, waaronder voor deze functie een
salaris tot maximaal € 5.520- bruto per maand (schaal 12)
bij 36 uur per week, afhankelijk van opleiding en
ervaring.

Informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met Sabrina Caljouw, Sectorhoofd Bedrijfsvoering, telefoonnummer 06 - 23 66 49 76.

Enthousiast geworden?

Ben je de ideale kandidaat voor deze functie, stuur dan
voor 21 maart 2019 je kernachtige motivatie en een CV
naar personeel@vrgroningen.nl, t.a.v. Chantal Streppel,
adviseur DPOO, onder vermelding van het vacaturenummer 2019.001.VRG.

Kijk voor meer informatie over onze organisatie op
www.veiligheidsregiogroningen.nl.

