Communicatieadviseur BT
Functie

De Communicatieadviseur BT lis lid van het (gemeentelijk of regionaal) beleidsteam. De
communicatieadviseur BT heeft de volgende taken:


Adviseren en informeren van het beleidsteam over de (strategische)
communicatieaanpak.



Adviseren van het beleidsteam over communicatieve implicaties van wat ter tafel komt
tijdens de vergadering van het beleidsteam.



Adviseren van de burgemeester en/of voorzitter van de veiligheidsregio over het
vervullen van zijn rol als boegbeeld en burgervader (betekenisgeving).



Overige taken

Informeren van het hoofd taakorganisatie over de besluiten van het beleidsteam.

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.

Opkomst

Je bent op vrije instroom beschikbaar om als Communicatieadviseur BT te functioneren na
alarmering. Indien beschikbaar voldoe je aan een opkomsttijd van 60 minuten, naar het
RCC of gemeente. Je draagt bij zelf zorg voor vervoer.

Profiel

Je beschikt over een HBO denk- en werkniveau, je bent werkzaam in één van de
deelnemende gemeenten. Je kunt hoofd- en bijzaken goed scheiden en in je dagelijkse
werkzaamheden heb je een adviserende rol op gebied van Communicatie. Je hebt
kennis/ervaring 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

Vakbekwaam blijven

Hoeveelheid uren OTO



Accuraat



Analytisch



Communicatief



Stressbestendig



Gericht op samenwerken



Basisopleiding crisisbeheersing



Opleiding Communicatieadviseur BT (examen nog in ontwikkeling)

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: 20 – 30 uur eenmalig
Vakbekwaam blijven: 30 – 50 uur per jaar

Verantwoordelijkheid
OTO-beleid

Bevolkingszorg Flevoland en Gooi en Vechtstreek

