2017: 17-25 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.
De afdeling Risicobeheersing levert producten en diensten die bijdragen aan het voorkomen, reduceren en beheersen van
risico’s op gebied van fysieke veiligheid. Wij adviseren de gemeenten bij de uitvoering van hun toezichts-en
handhavingstaken. Tevens leveren onze activiteiten informatie op die gebruikt wordt bij de voorbereiding van brand en –
incidentbestrijding.

Binnen deze afdeling zijn wij voor de afdeling risicobeheersing per direct op zoek naar een:

Adviseur risicobeheersing ( 30 -36 uur per week)
Aandachtsgebied: Industriële veiligheid / Brzo
Profiel
Wij zijn op zoek naar een professional die de komende jaren samen met de collega’s vorm kan geven aan de
integrale adviesrol in fysieke veiligheidsvraagstukken. In het huidige team werken een aantal ervaren adviseurs
met ieder een eigen achtergrond en specialisme: Fire Safety Engineering, Externe Veiligheid, industriële
veiligheid, gevaarlijke stoffen en milieu, en bouwveiligheid. Binnen het team is ruimte ontstaan voor een
inhoudelijk expert die de uitdaging ziet in het opbouwen van gedegen dossierkennis en het analyseren en
beoordelen van complexe veiligheidsvraagstukken. Kijkend naar de huidige samenstelling van het team zoeken
wij iemand met een achtergrond in de chemie of procestechniek. Jij pakt met name de advisering m.b.t.
risicovolle bedrijven op en je beschikt over voldoende basiskennis om opgeleid te worden tot BRZOtoezichthouder.
Ben jij die gedreven professional die bereid is om op basis van vakmanschap vertrouwen te creëren bij onze
opdrachtgever? Wil jij de verbinding met onze klant in de toekomst mee vorm geven? Dan komen wij graag met
jou in gesprek!
Inhoud van de functie
Tot het taakveld behoort het uitvoeren van Brzo-inspecties, het beoordelen van veiligheidsrapporten en
bedrijfsbrandweerrapportages. Tevens word je ingezet als adviseur bij vergunningsaanvragen van industriële
inrichtingen. Ook adviseer je de eigen organisatie ten aanzien van onder andere de operationele voorbereiding
op incidenten bij risicovolle bedrijven. Het BRZO-inspectiewerk is een specialistische taak die samen met de
veiligheidsregio Zuid-Limburg, de Regionale uitvoeringsdienst Zuid-Limburg en de Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid wordt uitgevoerd voor bedrijven in de zware industrie.
Wat wij vragen
- Afgeronde technische HBO-opleiding, bij voorkeur chemische technologie of chemie
- In het bezit van het diploma NIM/GIR of bereidheid om deze opleiding te volgen;
- Ervaring in een gelijkwaardige functie is een pré;
- Bereidheid tot het volgen van de opleiding Specialist industriële veiligheid;
- Bereidheid tot deelname in een operationele piketfunctie, bijvoorbeeld Adviseur gevaarlijke stoffen is
een pré.
- analytisch vermogen, oordeelsvorming en kwaliteitsgericht zijn de kerncompetenties voor deze 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);
Voor deze functie bestaat de mogelijkheid voor een arbeidstoelage wanneer opleiding en ervaring daartoe
aanleiding geven.
Interesse?
Heb je interesse stuur dan dat jouw sollicitatiebrief en CV uiterlijk 3 oktober per e-mail naar
PersoneelEnOrganisatie@vrln.nl onder vermelding van het vacaturenummer 17-25.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 10 oktober.
Meer informatie over de wervingsprocedure kun je inwinnen bij bovenstaand e-mailadres en over de functieinhoud bij Hannie Baarends, afdelingscoördinator Risicobeheersing, h.baarends@vrln of Hubert Klerkx,
coördinator BRZO h.klerkx@vrln.nl

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld!

