Gemeente Beekdaelen is de grootste plattelandsgemeente in Zuid
Limburg, met 15 unieke kernen en een groot aantal gehuchten en
buurtschappen. Het is een jonge fusiegemeente, vol ambities en
dynamiek en met een focus op innovatie. We stappen over van ‘regels
en moeten’ naar ‘regelen en ontmoeten’. Daarbij spelen participatie
en zelfsturing een grote rol. Samen met inwoners en ondernemers
bouwen we aan een bloeiend Beekdaelen: een groene gemeente waar
het fijn wonen, werken en ontspannen is.
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Medewerker Openbare Orde en Veiligheid
(structureel 1 fte)

Wil je werken bij een informele dienstverlenende organisatie? En ben jij die
doortastende omgevingsbewuste collega die blij wordt van tevreden klanten?
Dan horen wij graag van jou!

Wat ga je doen?
Als medewerker Openbare Orde en Veiligheid (OOV) val je rechtstreeks
onder de manager van de afdeling Sociaal. Je bent samen met de overige
collega’s van het team Openbare Orde en Veiligheid de steun van de
burgemeester als het gaat om zijn bestuursbevoegdheden op het terrein
van openbare orde en veiligheid. Je hebt intensief contact met de
Veiligheidsregio en bent specifiek belast met de advisering over
brandweerzorg en crisisbeheersing. Bovendien ben je het aanspreekpunt
voor de crisisorganisatie en ben je bereid om mogelijk in de toekomst ook
in dat kader bereikbaarheidsdiensten te draaien.
Daarnaast ondersteun je je collega’s van OOV bij casuïstiek op het gebied
van ondermijning, zorg en veiligheid en jeugd- en woonoverlast. Ook ben
je betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw integraal veiligheidsbeleid.

Wat breng je mee?
Als medewerker Openbare Orde en Veiligheid beschik je over:
•
Een afgeronde HBO opleiding (bijvoorbeeld integrale
veiligheidskunde);
•
Ruime aantoonbare ervaring op het vakgebied;
•
Een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
•
Een resultaat- en kwaliteitsgerichte instelling;
•
Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
•
Je regisseert vanuit een zelfstandige houding;
•
Je bent je ervan bewust dat je je beweegt in een politiek gevoelige
omgeving;
•
Uiteraard ben je stressbestendig.

Wat bieden wij?
Een uitdagende functie binnen een organisatie in verandering. Dit betekent
dat er voldoende ruimte is voor de verdere invulling van deze functie en de
ontwikkeling van jezelf. De functie is gewaardeerd op schaal 9. Dit betekent
dat je maximaal € 4.048 bruto per maand kunt verdienen bij een fulltime
dienstverband. Beekdaelen volgt de CAO gemeenten en biedt daarmee een
eigentijds pakket aan arbeidsvoorwaarden.
Denk hierbij aan:
•
Individueel keuzebudget bestaande uit 17,05 % van je brutosalaris
•
Uitstekende opleidingsmogelijkheden
•
Werktijden gebaseerd op zelforganisatie en plaats- en tijdonafhankelijk
werken.

Wat je nog meer moet weten.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je Sylvia Houben
of Kees Schuman bellen. Voor de procedure kun je bellen met Carina
Vaessen. Allen bereikbaar via telefoonnummer: 088-4502000

Ja! Ik ben overtuigd!
Schrijf dan een motivatiebrief en lever deze, inclusief CV, in via
www.igom.nl Doe dit uiterlijk op 28 januari 2022.

