VACATURE
Brandweer Fryslân richt zich op het voorkomen en beperken van brand, op brandbestrijding en zet
zich in bij technische hulpverlening. Brandweer Fryslân is onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân. Bij
Brandweer Fryslân werken ongeveer 1.350 mensen en zij werken vanuit ruim zestig locaties aan
brandweerzorg. Deze locaties zijn verdeeld over vier gebieden: Noordoost, Noordwest, Zuidoost en
Zuidwest. Onze beleidsterreinen gaan over risicobeheersing, vakbekwaamheid, planvorming en
materieelbeheer.
Voor de afdeling Noordoost en binnen het cluster Vakbekwaamheid zijn we op zoek naar
een tijdelijke collega voor de functie

Medewerker Vakbekwaamheid
voor 12 uur per week
Functie-inhoud:
- Je draagt zorg voor de uitvoering van het vakbekwaam blijven van het uitrukpersoneel en het in
stand houden van een optimale geoefendheid.
- Je bent verantwoordelijkheid voor het realiseren van twee oefenavonden per week.
- Je draagt zelf zorg voor de afspraken, draaiboeken, scenario’s, uitvoering en verslaglegging van
deze oefeningen.
- Je geeft instructie en bent oefenleider bij de blusgroepen in Noordoost Fryslân en mogelijk bij
regionale oefeningen van Brandweer Fryslân.
- Met de draaiboeken (conform Friese standaard) lever je een belangrijke bijdrage aan de
bibliotheek van draaiboeken en scenario’s binnen Brandweer Fryslân

Functie-eisen en vaardigheden
- Je bent actief als bevelvoerder bij de brandweer
- Je bezit rijbewijs B en beschikt over eigen vervoer; het bezit van rijbewijs C is een pré
- Je bent in het bezit van een diploma instructeur of hebt daaraan gelijkwaardige ervaring
- Je bent direct inzetbaar voor het team vakbekwaamheid Noordoost
- Je zorgt voor actuele kennis van het brandweervak
- Je hebt ervaring met het organiseren van oefeningen
- Je hebt aantoonbare ervaring met het schrijven van draaiboeken voor oefeningen en
verslaglegging
- Passieve beheersing van de Friese taal is een pré
Belangrijkste competenties:
- Plannen, organiseren en coördineren
- Oordelen
- Onafhankelijk
- Mondeling communiceren
- Stressbestendig
- Samenwerken
- Inleven

Ons aanbod
Afhankelijk van je opleiding en ervaring bedraagt de inschaling maximaal € 3.376,- bruto per maand
bij een werkweek van 36 uur. Daarnaast ontvang je maandelijks een persoonlijk Individueel Keuze
Budget van 17,05% van je bruto maandsalaris. Veiligheidsregio Fryslân kent goede secundaire
arbeidsvoorwaarden. Deze functie heeft geen bezwarend karakter. In- en externe werving vindt
gelijktijdig plaats. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur naar de interne kandidaat.
Het voorleggen van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
Standplaats
Afdeling Noordoost (regio Dokkum en Drachten).
Bijzonderheden
Het betreft een tijdelijke functie voor de periode van één jaar. Daarna bestaat de mogelijkheid dat de
aanstelling verlengd wordt met maximaal 1 jaar. Voor medewerkers met een vaste aanstelling in
dienst van Veiligheidsregio Fryslân geldt dat de vaste aanstelling gehandhaafd blijft.
Detachering, uitzendbasis of een ZZP-constructie behoort ook tot de mogelijkheden.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Peter Zijlstra, medewerker
Vakbekwaamheid Noordoost, telefoonnummer 088 – 22 98 826. Voor vragen over de procedure kun
je contact opnemen met Ellen Pestman, medewerker P&O: 088 - 22 99 040.
Sollicitatiebrieven met cv kunnen tot en met 7 mei 2019 gestuurd worden naar vacature@vrfryslan.nl
onder vermelding van vacaturenummer 201931 en je naam.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 15 mei 2019.
Wil je meer weten over Brandweer Fryslân en Veiligheidsregio Fryslân? Ga dan naar
www.brandweerfryslan.nl en www.veiligheidsregiofryslan.nl . Of bekijk onze animatie via
www.veiligheidsregiofryslan.nl/animatieVRF
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

