Groningen

Het Team Specialistisch Advies (SpA) is een groep professionals die elk op hun

collega’s staan voor elkaar klaar en iedereen is bereid om positief kritisch met je

eigen manier, met hun eigen deskundigheid met hun vak bezig zijn. De hoge
mate van professionaliteit vraagt een hoge mate van zelfstandigheid.
De teamleden zijn zelf verantwoordelijk voor het verdelen van het werk,

mee te denken. Als team komen we één keer per maand bijeen om, door
collega’s aangedragen, onderwerpen te bespreken. Thema’s die binnen SpA
leven zijn onder andere brandveiligheid, omgevingsveiligheid, evenementen-

individueel en als groep. Het team SpA kenmerkt zich door een open karakter:

veiligheid, industrieveiligheid, energietransitie en de Omgevingswet.

wij zoeken een
Teamleider Specialistisch Advies (36 uur)
CRISISBEHEERSING

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.

die dé vraagbaak is voor alle collega’s als het gaat over veiligheidsvraagstukken in de breedste
zin van het woord. Als sparringpartner voor jouw team en andere sectoren denk je mee over de
gewenste en de nodige ontwikkelingen over veiligheid. Je bent een toegankelĳke collega kĳkt
positief kritisch naar de wereld om je heen en weet daarbĳ een goede combinatie te maken
tussen mens- en taakgerichtheid. Je beschouwt problemen vanuit alle gezichtsvelden en kan
daaruit haalbare oplossingen ﬁlteren. Naast jouw kritische en serieuze aanpak heb je ook
ruimte voor de nodige humor.
Wat ga je doen?

Je geeft leiding aan een team professionals. Je ondersteunt waar het nodig is maar kan ook sturen als het
moet. Je bent klantgericht, zowel naar interne klanten als
naar gemeenten en de Omgevingsdienst, maar verliest
de verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio nooit
uit het oog. Werkzaamheden kunnen (zeer) complex zijn,
veelal op strategisch-tactisch niveau. De komst van de
Omgevingswet kan forse consequenties hebben voor de
sector en het team. Je bent in staat je team mee te
nemen in die veranderingen.

De ideale achtergrond

• Je hebt WO-master of vergelijkbaar werk- en denkniveau
• Je beschikt bij voorkeur over functiegerichte opleidingen
• Je hebt ruime ervaring in leidinggeven en kan schakelen
met verschillende stijlen
• Je hebt een sterk analytisch vermogen en tactischstrategisch inzicht. Je draagt zo bij aan de realisatie
van onze visie
• Je beschikt over een goede dosis bestuurlijke
sensitiviteit
• Je bent klantgericht, een netwerker en kan de positie
van de veiligheidsregio daarin goed bewaken.

Wat bieden wĳ?

Een dynamische 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 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 € 5.756,- 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 Hans Foekens Sectorhoofd Risicobeheersing via 088 162 47 03.

Enthousiast geworden?

Ben jij de ideale kandidaat voor deze functie, stuur dan
voor 5 maart een kernachtige motivatie en een CV naar
personeel@vrgroningen.nl, t.a.v. Yuri de Meijer, adviseur
DPOO, onder vermelding van het vacaturenummer
2020.002.VRG.

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

