Algemeen Commandant Bevolkingszorg
Functie



Als Algemeen Commandant Bevolkingszorg ben je lid van het Regionaal
Operationeel Team bij opschaling vanaf GRIP 2. Je bent aanspreekpunt voor de
Operationeel Leider en overige ROT-leden voor bevolkingszorg.



Je geeft leiding aan de stafsectie Bevolkingszorg en je draagt zorg voor de
organisatie en uitvoering van de bevolkingszorg.



In de rol van Algemeen Commandant Bevolkingszorg draag je de zorg voor de
overdracht naar de reguliere gemeentelijke organisatie(s).



Overige taken

Je legt verantwoording af aan de Coördinerend Gemeentesecretaris

We verwachten van je dat je een aantal andere taken vervuld, zoals overleg met de
andere piketfunctionarissen, het meewerken aan evaluatie, bijscholing en oefeningen, het
bijwonen van vergaderingen en overleggen en het deelnemen aan de voorbereidingen van
grootschalig optreden bij dreigende crisissituaties.

Piketdiensten

Om de beschikbaarheid van bevolkingszorg in het Regionaal Operationeel Team te
kunnen waarborgen, ben je eens per 6 weken oproepbaar om je functie als Algemeen
Commandant Bevolkingszorg te vervullen. Dit betekent dat je een week lang oproepbaar
bent van maandag 09.00 uur tot maandag 09.00 uur.

Profiel

Je beschikt over een HBO+/WO denk- en werkniveau, je hebt ervaring als manager of
leidinggevende in één van de deelnemende gemeenten. Je kunt hoofd- en bijzaken goed
scheiden en je kunt uitstekend opereren in een politiek/bestuurlijke omgeving. Het is een
pre als je al ervaring hebt opgedaan in het werken in crisissituaties en bekend bent met de
gemeentelijke processen. Je bent in het bezit van een rijbewijs.

Competenties

Vakbekwaam worden



Politiek bestuurlijk inzicht



Analytisch



Communicatief



Daadkrachtig



Leiderschap



Gericht op samenwerken



Basisopleiding crisisbeheersing



Opleiding Algemeen Commandant Bevolkingszorg, afgerond met een landelijk erkend
praktijkexamen

Vakbekwaam blijven

Hoeveelheid uren OTO

Je volgt het jaarlijks aanbod volgens de OTO-kalender, dit kan bestaan uit:


Multidisciplinaire oefening



Processpecifieke training



Functiespecifieke training



Opfrissen basiskennis



Bijscholing vakinhoudelijk/actuele ontwikkelingen

Vakbekwaam worden: 30 – 40 uur (exclusief examen) eenmalig
Vakbekwaam blijven: 30 – 50 uur per jaar

Verantwoordelijkheid
OTO-beleid

Bevolkingszorg Flevoland en Gooi en Vechtstreek

