De Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG) maakt deel uit van VRG en zorgt
voor de voorbereiding en uitvoering van de bevolkingszorg-processen van
rampenbestrijding en crisisbeheersing voor de Groninger gemeenten.

voor de opvang en verzorging van inwoners, geeft informatie en ondersteuning en regelt de voorbereiding van de nazorg.
Het netwerkteam breidt uit naar 10 medewerkers en wordt aangestuurd door
een teamleider. Team Bevolkingszorg bestaat uit ongeveer 300 medewerkers
De GKG bestaat uit een netwerkteam en een regionaal Team Bevolkingszorg. die meestal werkzaam zijn bij gemeenten.
Het netwerkteam zorgt voor de advisering, planvorming, beheer, opleiding,
training en oefening van bevolkingszorgprocessen. Tijdens een ramp of crisis Binnen het netwerkteam is ruimte ontstaan voor een nieuwe functie van
geeft het team bevolkingszorg uitvoering aan de crisiscommunicatie en zorgt beleidsondersteuner.

CRISISBEHEERSING

wij zoeken een
beleidsondersteuner
gemeentelijke kolom (0,8 fte)
Groningen

met een stevige persoonlĳkheid, die als professional samen met het team zorgt voor de invulling
en ontwikkeling van een eigentĳdse bevolkingszorg en crisisorganisatie in onze regio. Je bent
een daadkrachtige ondersteuner die gemakkelĳk communiceert, samenwerkt en contacten
onderhoudt. Daarbĳ oog heeft voor kwaliteit. Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlĳke
verhoudingen.

Wat ga je doen?

Veiligheidsregio Groningen (VRG) 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. Dat is een veilig
gevoel. Samen werken
aan een veilige buurt.

Je ondersteunt de adviseurs en leiding van het netwerkteam bij het opstellen van plannen en beleidsnota’s ten
behoeve van de GKG en het team Bevolkingszorg.
Daarnaast ben je ook belast met de uitvoering van het
beleid. Je neemt deel aan samenwerkingsverbanden en
werkgroepen en je stemt af met partners.
Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeheer van
de medewerkers van het team Bevolkingszorg.
Daarnaast draag je zorg voor het beheer van de piketfuncties en alarmeringen. Werkzaamheden die daaruit
voortvloeien zijn het monitoren van en rapporteren over
inzetten en evaluaties. Maar ook de planning en beheer
van de middelen behoort tot je taken.
Je verzorgt en beheert de (interne) communicatie voor
team Bevolkingszorg, bijvoorbeeld door middel van het
(laten) vullen van de nieuwsbrief en websites.
Je vervult een ‘warme rol’ in de crisisorganisatie en bij
afwezigheid vervang je de secretarieel ondersteuner
van het team.

De ideale achtergrond

• Je beschikt minimaal over MBO werk- en denkniveau;
• Je hebt kennis van en ervaring met crisisbeheersing en
rampenbestrijding;
• Je bezit goede schriftelijke en mondelinge
vaardigheden;
• Je hebt ruime ervaring met ict applicaties (oa office);
• Je kunt zelfstandig werken;
• Je bent inzetbaar bij incidenten, rampen en crises.

Wat bieden wĳ?

Een werkomgeving met korte lijnen en aandacht voor
elkaar. We vertrouwen op jouw vakmanschap en leggen
de verantwoordelijkheid daarmee laag in de organisatie.
Wij vinden het belangrijk dat je jezelf verder ontwikkelt
en wordt daarin begeleid. 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 € 3.376- bruto per maand (schaal 8)
bij 36 uur per week, afhankelijk van opleiding en
ervaring.

Informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met Atze Schuiringa, teamleider GKG,
telefoonnummer 06 4694 8828.

Enthousiast geworden?

Ben jij de ideale kandidaat voor deze functie, stuur dan
voor 10 december 2018 je kernachtige motivatie en een
CV naar personeel@vrgroningen.nl, t.a.v. Franciska
Jansen, adviseur DPOO, onder vermelding van het
vacaturenummer 2018.038.VRG. De selectiegesprekken
vinden plaats op 17 december 2018.
Deze vacature wordt zowel intern verspreid onder alle
medewerkers (beroeps, vrijwilligers en dagdienst) in
dienst van Veiligheidsregio Groningen als extern uitgezet.
Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat
voorrang.

