2017: 17-21 interne / externe vacature
_______________________________________________________________________________________
De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is een jonge organisatie, groeiend vanuit een recente wet- en regelgeving (2010).
Ons doel is een efficiënte en hoogwaardige organisatie te creëren van brandweerzorg, geneeskundige zorg en hulpverlening en rampenbestrijding, vanuit één regionaal bestuurlijke regie. De organisatie fungeert als samenwerkende
partij van én voor 15 gemeenten in de regio Limburg-Noord, bestaande uit ongeveer 515.000 inwoners.
De VRLN is werkgever voor bijna 600 medewerkers in vaste dienst, zij zijn voornamelijk actief binnen de GGD, GHOR en de
Brandweer. Daarnaast zijn er vooral binnen de brandweerorganisatie een groot aantal vrijwilligers actief.
Een breed scala aan vakgebieden bevinden zich binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Hierdoor zorgt de organisatie
altijd voor een levendig, inspirerend en uitdagend werkveld! Binnen de VRLN wordt gewerkt met kerncompetenties, voor
iedere functie geldt dat kandidaten flexibel, klantgericht, professioneel zijn en goed kunnen samenwerken.
Binnen de VRLN levert de afdeling Crisisbeheersing diensten en producten die te maken hebben met het voorbereiden op
een incident of crisis. De afdeling crisisbeheersing zorgt in een breed perspectief voor de voorbereiding op een inzet van de
crisisbeheersingsorganisatie in een sterk veranderende omgeving. Hierbij is de VRLN gericht op (herstel van) de continuïteit
van de samenleving. De afdeling legt hierin o.a. de verbinding met partners als politie en gemeenten, defensie, waterschap
en vitale infra organisaties. De afdeling crisisbeheersing is ook de thuisbasis van de GHOR –medewerkers waarbij in de
praktijk werkzaamheden ook binnen dit beleidsterrein worden uitgevoerd..
Binnen de afdeling Crisisbeheersing zijn wij per direct op zoek naar een

Specialist Operationele Voorbereiding Multidisciplinair (M/V)
met taakaccent informatiemanagement
Specialist Operationele Voorbereiding betreft een structurele functie, taakaccenten kunnen in de loop van de tijd wijzigen. Bij
goed functioneren na één jaar behoort een vaste aanstelling tot de mogelijkheden. Inzet vindt plaats binnen het werkgebied
van Veiligheidsregio Limburg-Noord.
Profiel van de functie
In een continu veranderende omgeving met steeds weer nieuwe risico’s volstaat de ‘klassieke’ benadering van en
voorbereiding op rampenbestrijding niet meer. In de operationele voorbereiding wordt het informatie-gestuurd werken steeds
belangrijker. Met informatie als basis wil de VRLN ontwikkelen naar een dynamisch risicoprofiel, naar een continu
omgevingsbeeld en bouwen aan een Veiligheids-Informatie Centrum (VIC).
De specialist OV met taakaccent informatiemanagement is een (aankomend) professional en heeft voorbereiding op
crisisbeheersing als kerntaak. In die rol vergaart, verbindt, duidt en ontsluit hij/zij onder meer informatie van en naar de
samenwerkende partners in crisisbeheersing. Deze aanjager denkt mee, stemt af en pakt mee aan. Hij/zij weet in de context
van het totale programma crisisbeheersing en de organisatie-brede beleidskaders voor informatiemanagement, focus te
houden en resultaten te realiseren. Hij/zij bezit een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn zowel operationeel als bestuurlijk.
Inhoud van de functie
 Draagt zorg voor specialistische advisering met betrekking tot operationele voorbereiding in het kader van
crisisbeheersing;
 Levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling, werkprocessen, procedures en technieken voor risico- en informatie
gestuurd werken binnen crisisbeheersing;
 Onderhoudt actief netwerken om in vroegtijdig stadium in positie te komen en pro actief te kunnen adviseren;
 Initieert en ontwerpt dashboards, tools en rapportages m.b.t. risico’s en prestaties;
 Draagt zorg voor functioneel beheer van operationele systemen (o.a. VIC, LCMS, Veiligheidsnet, dashboards);
 Is vanuit het taakaccent verantwoordelijk voor de operationele informatievoorziening binnen de totale scope van
operationele voorbereiding.
Wat wij vragen
 HBO werk- en denkniveau, aantoonbaar door middel van een relevante afgeronde HBO opleiding;
 Ervaring met informatie-gestuurd werken en operationele voorbereiding in multidisciplinair verband;
 Creativiteit, ambitie, initiatief en het aanjagen van o.a. i-producten;
 Een dienstbare en samenwerkingsgerichte houding;
 Een data-gedreven professional met affiniteit met de digitale samenleving;
 Bereidheid tot het vervullen van de functie informatiemanager in de crisisorganisatie (operationele functie).

Wat wij bieden
 Een boeiende en afwisselende functie, waarbij het salaris gewaardeerd wordt op schaal 10 van de CAR/UWO
(maximaal € 4.121,- bij een volledig dienstverband en volledige uitoefening van de functie);
 Doorontwikkeling van functie en individuele groei;
 Een enthousiast team van collega’s met gedrevenheid voor risico- en crisisbeheersing!
Interesse?
Heb je interesse zorg dan dat je sollicitatie met CV uiterlijk 28 augustus in ons bezit is. Stuur je brief met CV onder
vermelding van het vacaturenummer 17-21 per e-mail naar PersoneelEnOrganisatie@vrln.nl. Wij benadrukken dat bij de
brievenselectie weging op de bovengenoemde eisen plaatsvindt.
Meer informatie over de wervingsprocedure kun je inwinnen bij bovenstaand e-mailadres en over de functie-inhoud tot
3 augustus bij Marion Holthuijsen, afdelingscoördinator Crisisbeheersing, tel: 088-1191327. Na 3 augustus bij Roger Knorr,
manager Crisisbeheersing, tel: 088-1190262.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 7 september.

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld!

