VACATURE
Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân, Crisisbeheersing en GGD Fryslân samen
aan de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van Fryslân. Veiligheidsregio Fryslân werkt hierbij
structureel samen met andere organisaties zoals de politie en het waterschap. Wij werken in opdracht
van de Friese gemeenten en ondersteunen hen bij het uitvoeren van taken op het gebied van
brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Veiligheidsregio
Fryslân is één van de 25 Nederlandse veiligheidsregio’s. Noodsituaties treffen al snel grotere
gebieden en de risico’s worden steeds complexer. Dat vraagt om het bundelen van specialistische
kennis en ervaring uit meerdere disciplines. Een regionale aanpak vanuit de veiligheidsregio is dan
effectiever. Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken meer dan 1.900 medewerkers, waarvan ruim 60
procent bij de vrijwillige brandweer.
De afdeling Crisisbeheersing van de veiligheidsregio zorgt voor het versterken van de samenwerking
tussen de crisispartners om, passend bij de Friese nuchterheid, risicobewustzijn en redzaamheid te
bevorderen en hulpverlening en herstel te organiseren bij crises in de samenleving. Om inwoners van
Fryslân zo goed mogelijk voor te bereiden op crises, wordt o.a. uitvoering gegeven aan
risicocommunicatie. Welke risico’s zijn er? Welke maatregelen worden genomen? En, wat kan ik zelf
doen om risico’s te voorkomen? Het cluster Beleid & Advies van de afdeling Crisisbeheersing geeft
hier invulling aan, in nauwe samenwerking met het cluster Communicatie. Ter versterking van de
communicatieadviseur Crisisbeheersing en de doorontwikkeling van Friese risicocommunicatie is het
cluster Beleid & Advies op zoek naar een bevlogen en resultaatgerichte:

Trainee risicocommunicatie
voor 36 uur per week
(voor de periode van twee jaar)

Functie-inhoud:
Als trainee voer je zelfstandig onderdelen uit van het communicatiebeleid en –plannen gericht op
risicocommunicatie en redzaamheid. Waar nodig ondersteun je bij voorkomende (veiligheids)projecten
binnen de afdeling Crisisbeheersing. Je doet dit onder begeleiding van de communicatieadviseur
Crisisbeheersing. Taken die tot jouw takenpakket behoren zijn onder andere:
• Ontwikkelen en onderhouden van diverse (online en offline) communicatiemiddelen gericht op
communicatie over Friese en lokale omgevingsrisico’s, bijvoorbeeld water & evacuatie.
• Vertalen van landelijke campagnes naar de regio, zoals NL-Alert en Overstroomik.nl.
• Schrijven en (eind)redigeren van teksten voor diverse (online en offline) communicatiemiddelen.
Denk hierbij aan nieuwsberichten voor de veiligheidsregio website, nieuwsbrief en intranet, social
media en factsheets en infographics voor burgers en/of crisisfunctionarissen.
• Schrijven van persberichten en indien nodig persmomenten organiseren, met name als het gaat
om crisisoefeningen.
• Ondersteunen bij de organisatie van en het ontwikkelen van middelen voor themabijeenkomsten
van de afdeling Crisisbeheersing. O.a. de landelijke bijeenkomst risicocommunicatie en de
jaarlijkse themabijeenkomst crisiscommunicatie.
• Bij de ontwikkeling van de diverse communicatiemiddelen- en activiteiten begeleid je het proces
omtrent vormgeving en lay-out, het bestellen van drukwerk en het toezien op juiste distributie.
Functie-eisen:
• Opleiding (afgerond) op het gebied van communicatie op tenminste hbo-niveau.
• Je hebt je studie maximaal drie jaar geleden afgerond.
• Kennis van risico- en crisiscommunicatie binnen de publieke sector is een pré.

Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân, Crisisbeheersing en GGD Fryslân aan de brandweerzorg, publieke
gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Belangrijke persoonskenmerken en competenties:
Als trainee risicocommunicatie ben je nog niet zo lang afgestudeerd. Graag bieden we jou de kans om
bij ons werkervaring op te doen! Ervaring is voor deze functie dan ook minder belangrijk. Wij kijken
vooral naar jouw karakter. Pas je bij ons team? En krijg jij energie van het bovengenoemde
takenpakket? Voor ons is belangrijk dat je:
•
•
•
•

met bevlogenheid je werkt uitvoert;
wilt bijdragen aan het optimaliseren van de communicatie tussen overheid en burger;
resultaatgericht bent en proactief jouw mening uit, en;
dat je goed kunt samenwerken en makkelijk contact legt.

Daarnaast zien we graag dat jij je werk zelfstandig uitvoert, een vlotte pen hebt en foutloos Nederland
schrijft (Fries spreken is een pré) en klantgericht bent. Past dit bij jou? Neem dan contact met ons op!
Ons aanbod:
De functie van trainee risicocommunicatie is ingeschaald in schaal 8 van de CAR/UWO (minimaal €
2.268,- en maximaal € 3.280,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur).
Standplaats:
Leeuwarden
Bijzonderheden:
Er is ruimte voor een trainee voor een periode van twee jaar, je krijgt in eerste instantie een
aanstelling voor een half jaar. Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt
onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.
Informatie en sollicitatie:
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Astrid van Breeden (clusterhoofd Beleid &
advies via 088 22 99 111) of Rika Leijstra (communicatieadviseur, 088 22 999 69). Sollicitatiebrieven
met cv kunnen tot en met 17 juli 2016 gestuurd worden naar vacatures@vrfryslan.nl onder vermelding
van vacaturenummer 201658. Gesprekken vinden plaats op 27 juli 2016.

Wil je meer weten over Veiligheidsregio Fryslân? Ga dan naar www.veiligheidsregiofryslan.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân, Crisisbeheersing en GGD Fryslân aan de brandweerzorg, publieke
gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

