Stages en afstudeeropdrachten
Informatie
Plaats

Venlo

Salarisindicatie

Dienstverband

Tijdelijk

Soort vacature

Stage

Uren

0 - 36 uur

Publicatiedatum

26-06-2019

Werk- en denkniveau

HBO,MBO

Sluitingsdatum

01-06-2021

Schaal

Vacature Tekst

Stages en afstudeeropdrachten

Ben jij student en op zoek naar een stageplek? De Veiligheidsregio Limburg-Noord laat je graag kennismaken met het veelzijdige
werk van onze organisatie. Wij bieden de mogelijkheid tot praktijk- en/of afstudeerstages bij een of meer van onze
organisatieonderdelen.

Wat is een Veiligheidsregio?
Nederland is ingedeeld in 25 Veiligheidsregio's. Een Veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt bij de
uitvoering van taken op het terrein van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare
orde en veiligheid.

Binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord werken brandweer, GGD en crisisbeheersing samen. 15 gemeenten in Limburg-Noord
besturen de veiligheidsregio.
Daarnaast is de Veiligheidsregio een samenwerkingsverband tussen vele partners, zoals gemeenten, politie, defensie,
waterschappen, Rijkswaterstaat en ambulancezorg. Het doel van de samenwerking is gezamenlijke voorbereidingen treffen en de
aanpak van een ramp of crisis gecoördineerd tot stand brengen.

Wat kan?
De Veiligheidsregio Limburg-Noord zet zich in voor een veilige en gezonde regio. Wil jij daar enige tijd onderdeel van zijn? Je bent
van harte welkom.

Je kunt stagelopen of afstuderen bij verschillende onderdelen: Crisisbeheersing, Brandweer, GGD of Bedrijfsvoering. We hebben
stageplekken op MBO, HBO en Universitair niveau.
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Studeer jij bijvoorbeeld een van de volgende opleidingen, neem dan contact met ons op wanneer je graag stage wilt lopen of wilt
afstuderen:
·
·
·
·
·
·
·
·

Geneeskunde
Verpleegkunde (HBO-V)
Integrale veiligheid en veiligheidskunde
HRM, toegepaste psychologie, HBO rechten, communicatie, financiën en IT
(arbeids- organisatie) Psychologie, personeels- en organisatiewetenschappen,
Bestuurskunde of rechten
Logistiek
Doktersassistent, juridisch medewerker, communicatiemedewerker, IT-medewerker

Onze stagevergoeding is € 275,-- bruto per maand voor HBO- en WO-stagiairs en € 137,50 bruto per maand voor MBO-stagiairs.
Daarnaast kun je natuurlijk gebruik maken van alle werkfaciliteiten in onze organisatie.

Wil je een beter beeld hebben van onze organisatie? Kijk dan op:
https://www.vrln.nl
https://www.brandweer.nl/limburg-noord
www.ggdlimburgnoord.nl

Wat bieden wij jou?
Je kunt meelopen, - werken en leren in een dynamische organisatie die 24 uur per dag werkt. De Veiligheidsregio Limburg Noord
is een uitdagende organisatie en wil nog veel groei en ontwikkeling doormaken waardoor we continu op zoek zijn naar jong talent
om ons daarbij te helpen.

Dit verwachten wij van jou
We verwachten van jou dat je met overtuiging voor onze organisatie kiest, initiatief toont, wilt leren en graag samen wilt werken.
Je houdt van aanpakken en durft vragen te stellen.

Interesse?
Je vindt regelmatig stage- en afstudeerplaatsen in ons vacatureoverzicht op https://www.vrln.nl/vacatures waarop je kunt
solliciteren. Indien je meldingen wilt ontvangen van onze nieuwe vacatures kijk dan op: https://vrln.easycruit.com/careercenter/login. Hier is het mogelijk je te registreren. Als geregistreerd gebruiker heb je de mogelijkheid om je CV te uploaden en
kun je je op de hoogte laten houden van vacatures die op jouw profiel aansluiten.

Wij verspreiden de stagevacatures ook actief via social media en de relevante opleidingen in de regio. Je kunt natuurlijk ook altijd
een mail sturen naar PersoneelEnOrganisatie@vrln.nl indien je een stageplaats zoekt van minimaal 3 maanden.

Zorg er voor dat je het volgende meestuurt:
·
·
·
·

je motivatiebrief met daarin het taakveld waar je belangstelling voor hebt;
je CV;
je opleiding en leerjaar waarvoor je de stage zoekt en het soort stage: oriënterende of afstudeerstage;
de start- en einddatum van je stage en het aantal uur per week.
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Heb je vragen, neem dan contact op met personeelenorganisatie@vrln.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.
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