2017: 17–19 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.

Ten behoeve van de operationele crisisorganisatie zijn wij op zoek naar een:

Adviseur Gevaarlijke Stoffen (in opleiding)
Het betreft een operationele (neven)functie, ook uit te voeren door brandweer vrijwilligers.

Profiel van de functie
Een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) werkt voor de brandweer en wordt ingezet bij een incident met gevaarlijke stoffen.
Als AGS analyseer en beoordeel je bij incidenten met gevaarlijke stoffen de risico’s voor de omgeving en voor het eigen
personeel. Je vertaalt dit in praktische adviezen aan de leidinggevende van de brandweer. De adviezen gaan over veiligheid
hulpverleners, redding, bestrijding van het incident, gevolgen voor de omgeving, ontsmetting en afhandeling van het incident
na stabilisatie. Ook ben je verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van metingen op gevaarlijke stoffen. Dit doe je
niet alleen, maar altijd in samenwerking en afstemming met anderen.
Wat wij vragen
Wij zoeken een enthousiaste teamspeler met chemische kennis en een goed analytisch vermogen. Iemand die in staat is om
(onder tijdsdruk) theoretische kennis te vertalen in praktische adviezen en deze op een begrijpbare wijze weet over te
brengen.
Daarvoor is vereist:

een afgeronde relevante HBO/ WO diploma (bijv. Chemische Technologie, milieukunde of analytische chemie);

een rijbewijs B;

woonachtig in de regio Noord- en Midden Limburg.

Daarnaast dien je voor de uitvoering van de functie in het bezit te zijn van de volgende diploma’s en certificaten
óf heb je de bereidheid om deze opleidingen te behalen;





Rijksdiploma Meetplanleider;
Rijksdiploma Adviseur Gevaarlijke Stoffen;
Certificaat of bewijs van deelname aan een cursus stralingsdeskundige 5b;
Rijksdiploma brandweerchauffeur.

Wat wij bieden
 een uitdagende opleiding tot AGS en MPL;
 een enthousiast team van operationele collega’s;
 De AGS is beschikbaar en bereikbaar op basis van de regionale beschikbaarheids- en bereikbaarheidsregeling en
de daarbij horende vergoeding. Deze is gebaseerd op artikel 3 lid 4 van de uitvoeringsregeling ten behoeve van
piketten rampen- en crisisbeheersing en beschikbaarheidsdiensten. Deze operationele functie is indicatief
ingeschaald in schaal 10 periodiek 9.

Belasting
 de belasting is ongeveer 150 uur (gebaseerd op opleiden, trainen, oefenen, repressieve inzet, bijhouden
vakliteratuur);
 je draait piket volgens een vast jaarrooster waarbij je één week lang 24/7 beschikbaar bent om op te komen naar de
gevraagde locatie. Dit doe je ongeveer 10 weken per jaar.

Interesse?
Heb je interesse? Stuur dan je motivatie en CV onder vermelding van het vacaturenummer 17 - 19 per e-mail naar
PersoneelEnOrganisatie@vrln.nl

Voor meer informatie over deze operationele functie kun je vanaf 7 augustus contact opnemen met Patrick Ewalds, tel: 0881190568.

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.
Een assessment en eventueel een medisch onderzoek kunnen deel uit maken van de procedure.

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld!

