Vacature
Voor het team AJBZ van de afdeling Bedrijfsvoering zijn wij op zoek naar een:

Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid
HR21: Medewerker Ontwikkeling II
Parttime: 18 uur per week
De beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid adviseert over- en ontwikkelt beleid voor
verschillende veiligheidsthema’s binnen de gemeente. Treedt daadkrachtig op in het organiseren,
initiëren en coördineren van uitvoerende veiligheidsacties voortvloeiende uit taken op het gebied
van Oranje Kolom (rampenbestrijding) en/of het gemeentelijke veiligheidsbeleid.
Wat ga je doen?
• Je bent procesverantwoordelijke voor taken op het gebied van de Oranje Kolom
(rampenbestrijding), voert regie daarop en adviseert de burgemeester
• Je ontwikkelt een meerjarig veiligheidsbeleid in samenwerking met andere gemeenten,
toetst, rapporteert en formuleert verbetervoorstellen op het gebied van integrale veiligheid
en aanverwante onderwerpen
• Je organiseert, initieert en coördineert uitvoerende veiligheidsacties voortvloeiende uit Oranje
Kolom taken en/of het gemeentelijke Integrale veiligheidsbeleid
• Je ontwikkelt beleid, biedt beleidsondersteuning en adviseert het bestuur op het gebied van
politie- en brandweeraangelegenheden
• Je geeft advies over lokale veiligheidsproblematieken en/of crisissituaties
• Je neemt deel aan piketdienst Oranje Kolom
Wat vragen wij?
• Afgeronde HBO opleiding richting Integrale Veiligheidskunde (of vergelijkbaar)
• Ervaring op het gebied van veiligheid bij een gemeente is een pré
• Het vermogen om problemen gestructureerd te benaderen/aan te pakken
• Resultaatgerichte en dienstverlenende instelling
• Goede contactuele, communicatieve en redactionele vaardigheden
• Gevoel voor politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen
• Competenties: ondernemingszin, creativiteit, visie, omgevingsbewustzijn, regisseren
Wij werken met succesbepalende factoren
Actief, Betrokken, Open, Kennis delend, Mensgericht, Veranderbaar, Vertrouwen en Goede
ondersteuning. Het zijn eigenschappen die onze organisatie succesvol maken gezien vanuit de
verschillende invalshoeken van inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, het
gemeentebestuur en medewerkers. Als Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid herken jij
jezelf in deze eigenschappen.
Wat bieden wij?
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris voor deze functie maximaal € 2.270,50
bruto per maand (functieschaal 10a) op basis van 18 uur per week en een Individueel Keuze
Budget (IKB) van 17,45%.

Interesse?
Meer informatie over deze functie is te verkrijgen bij Jolanda van de Gazelle, teamcoördinator
AJBZ, telefoon: 0495-677111.
Solliciteren?
Sollicitaties kunnen tot maandag 25 maart aanstaande worden gericht aan: burgemeester en
wethouders van Nederweert, t.a.v. de Teamcoördinator Personeel en Kabinet, uitsluitend via
P&O@nederweert.nl
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Integriteit is één van de kernwaarden van onze organisatie. De te benoemen kandidaat moet onder
andere een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen.
Voor deze vacature wordt gelijktijdig bij de samenwerkende gemeenten Roermond, Leudal, Weert
en in- en extern via BanenpleinLimburg geworven. Geschikte kandidaten van de samenwerkende
gemeenten gaan voor.

