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Heb jij passie voor crisisbeheersing..?
Wij zijn op zoek naar…
…een OFFICIER VAN DIENST (GOOI- EN VECHTSTREEK)

 Wat ga je doen?

 Wat vragen wij?

 Wat bieden wij jou?

Zodra wordt besloten tot een gecoördineerde aanpak

Je bent werkzaam in een van de gemeentes Gooi en

Ten eerste een uitdagende functie die je de

van een incident, ga je naar de plek van het incident.

Vechtstreek. Je hebt HBO-werk- en denkniveau en

mogelijkheid biedt iets te betekenen voor mensen in

Samen met de Officieren van dienst van de

bent goed bekend met de gemeentelijke organisatie.

ernstige situaties. Je zult voor deze functie worden

Brandweer, Politie en de GHOR ben je

Je kunt omgaan met (soms) spannende situaties. Een

gedetacheerd bij de Veiligheidsregio Gooi en

verantwoordelijk voor de bestrijding van de gevolgen

assessment kan onderdeel uitmaken van de

Vechtstreek. Je ontvangt een piketvergoeding

van het incident. Ook zorg je voor het snel informeren

selectieprocedure. Voordat je daadwerkelijk wordt

conform de reglementen van jouw eigen organisatie.

en inschakelen van de andere onderdelen van de

ingezet zal je een meerdaagse opleiding voor Officier

Voor inzetten en oefeningen buiten de reguliere

gemeentelijke Bevolkingszorg. Tijdens het incident

van Dienst Bevolkingszorg volgen.

werktijden geldt de overwerkregeling van jouw

geef jij leiding aan deze gemeentelijke medewerkers.

gemeente. Je wordt voorzien van de voor deze functie

Na afloop van het incident draag je de lopende zaken

noodzakelijke communicatiemiddelen en kleding. Voor

over aan de gemeentelijke organisatie.

jou is een uitgebreide ongevallenverzekering
afgesloten.

Daarnaast vergaderen de officieren ongeveer vier

Het betreft een piketfunctie voor de negen gemeenten

keer per jaar, en zijn er (verplichte) oefeningen en

in Gooi en Vechtstreek die wordt ingevuld naast je

cursussen om je kennis en vaardigheden op het

eigen functie bij je gemeente. Medewerking van je

vereiste niveau te houden.

 Interesse?
Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten

Tijdens een piketdienst ben je 24 uur per dag

over de functie? Bel dan met Paul van der Pol,

beschikbaar. De beschikbaarheid wordt geborgd door

coördinator Bevolkingszorg, tel. 06-22417756 of

met een aantal collega’s in een poule te rouleren. Een

Monique Polder directeur Bevolkingszorg, tel. 06-

piketdienst duurt een week. Je hebt ongeveer 1 x per

22608046.

6 weken piket. Tijdens die piketweek moet je binnen
30 minuten aanwezig kunnen zijn op een plaats
incident.

werkgever is noodzakelijk.

 Algemeen
Tijdens een ramp of crisis heb jij de
kans om de bevolking te
ondersteunen. Dit doe je gedeeltelijk
op basis van vastgestelde plannen en
gedeeltelijk op basis van improvisatie
en veerkracht. Ons uitgangspunt is
dat burgers zelfredzaam zijn en in
principe ook tijdens een ramp of
crisis met een beetje hulp prima voor
zichzelf kunnen zorgen. Daar
stemmen wij de behoefte voor hulp
ook op af. Wij richten ons met name
op de verminderd zelfredzamen.
Daarbij mag je denken aan kinderen,
ouderen en gehandicapten.

