GELIJKTIJDIG IN- EN EXTERNE VACATURE
Onder het motto "Uw veiligheid voorop" levert de Brandweer Zuid- Limburg (BZWZL) een belangrijke
bijdrage aan de veiligheid in de regio. De organisatie omvat het gebied van de 18 gemeenten in ZuidLimburg met in totaal 600.000 inwoners. De Brandweer Zuid- Limburg zorgt voor de coördinatie en
voorbereiding van de rampenbestrijding en werkt nauw samen met de Politie Limburg Zuid en de GGD
Zuid- Limburg. Daarnaast is Brandweer Zuid- Limburg verantwoordelijk voor de brandweeropleidingen
en de instandhouding van de alarmcentrale. Er werken ca. 850 mensen, waaronder 550 vrijwilligers.
Voor de komende jaren staan flexibele oplossingen en het verhogen van onze kwaliteit binnen een
onder druk staand budget centraal. Uitdagingen die we alleen aankunnen met gemotiveerde mensen
die in een veilige omgeving het beste uit zichzelf willen en kunnen halen.
Binnen de Sector Basiszorg (voor de locatie Sittard) zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie
van:

Allround medewerker Brandpreventie (m/v) (1 Fte)
Dit betreft een vaste baan, waarbij gestart wordt met een aanstelling voor de duur van 1 jaar bij wijze
van proef. Bij voldoende functioneren is een vaste aanstelling aan de orde.
Overwegende functiekenmerken:
 stelt (advies)rapportages, beoordelingen en correspondentie op
 voert beleid uit waarbij sprake is van een beperkte interpretatieruimte
 heeft inzicht in de praktische context en uitwerking van het beleid
 draagt zorg voor informatieoverdracht aan de repressieve dienst
 voert administratieve werkzaamheden uit
Brandpreventie functiekenmerken:
 beoordeelt en adviseert (standaard) omgevingsvergunningen bouwen op brandveiligheid
 beoordeelt en adviseert evenementenvergunningen op brandveiligheid
 behandelt gebruiksmeldingen en omgevingsvergunning brandveilig gebruik
 voert procedures, richtlijnen en regelgeving uit op het gebied van brandpreventie
 voert standaard (integrale) brandveiligheidsinspecties uit en rapporteert hierover
 geeft voorlichting in het kader van Brandveilig Leven (BVL) c.q. levert een bijdrage aan BVLactiviteiten
 verzorgt de afhandeling van de formele advisering
 onderhoudt contacten met alle partners die van belang zijn voor het uitvoeren van de
werkzaamheden
 signaleert preparatieve en repressieve aandachtspunten en zet bijbehorende acties uit
 neemt deel aan vakgroepoverleg(gen) en levert hier input en zorgt voor terugkoppeling
Functie-eisen:
 MBO diploma, aantoonbaar HBO werk- en denkniveau is een pré
 Opleiding en of ervaring in het vakgebied van medewerker brandpreventie geniet de voorkeur. Bij
geen, dan wel onvoldoende opleiding, dient er wel de bereidheid en geschiktheid te zijn om deze
opleiding te behalen.
 Repressieve inzetbaarheid als manschap, danwel bevelvoerder is een pré
 Goede communicatieve vaardigheden gericht op het maken van verbinding zowel intern als extern
 In bezit van rijbewijs, categorie B
 Gedragscompetenties: klant/service gerichtheid, accuraat, flexibel, om kunnen gaan met
veranderingen, integer, teamgeest, stressbestendig, vasthoudend, creatief en oplossingsgericht.

Wat bieden wij:
 Een dynamische functie in een plezierige werkomgeving met veel in- en externe contacten
 Inschaling vindt plaats, afhankelijk van opleiding en ervaring, in maximaal schaal 8 (maximum
salaris € 3376,-- bij een fulltime aanstelling). Brandweer Zuid- Limburg hanteert echter altijd een
aanloopjaar, dit betekent dat in aanloopjaar inschaling in schaal 7 zal plaatsvinden. Inpassing in
de functieschaal geschiedt wanneer de functie voldoende en volledig (incl. vereist diploma) wordt
uitgevoerd.
Selectieprocedure:
Je sollicitatiebrief met CV kun je uiterlijk tot en met 6 januari 2019 richten aan: Brandweer ZuidLimburg, per email t.a.v. medewerker P&O: p&o@brwzl.nl onder vermelding van vacature allround
medewerker brandpreventie.
Selectie zal conform het werving- en selectiebeleid plaatsvinden, via briefselectie en gesprekken. De
sollicitatiegesprekken vinden plaats op 17 januari 2019.
Contact:
Met vragen over de procedure kun je contact opnemen met: Medewerker P&O, Anja van Harskamp
op tel.nr. 088-4507403.
Met vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met: Kazernechef, Eric Wagemans
op tel.nr. 06-50281075 of via e.wagemans@brwzl.nl.

