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Wij zijn op zoek naar een….

Coördinator backoffice Bevolkingszorg
Bij een ramp of crisis telt elke seconde. Ook naast de directe hulpverlening van politie, brandweer en
ambulancezorg is er onmiddellijk een hoop te organiseren en te doen. Denk aan het regelen van
opvangplekken, informeren van slachtoffers, te woord staan van de pers en samenbrengen van
(gemeentelijke) partijen. Deze zorg noemen we Bevolkingszorg. Voor deze Bevolkingszorg zoeken wij een
coördinator backoffice.
Tijdens een ramp of crisis is Bevolkingszorg op de plaats van het incident aanwezig. De ondersteuning aan
de collega’s ter plaatse wordt vanuit de backoffice, in één van de vijf grote gemeentehuizen, geregeld. Als
coördinator van deze backoffice ben je een spin in het web als het gaat om de taakverdeling en contacten
tussen alle partijen die vanuit Bevolkingszorg betrokken zijn. Je bent aanspreekpunt en zorgt tijdens de
crisis dat alle betrokken partijen zich aan eerder gemaakte afspraken en taken houden.

Wat vragen wij?
Je bent werkzaam in een van de gemeenten in de
regio Kennemerland. Je staat sterk in je schoenen
en houdt je hoofd koel, ook tijdens spannende
momenten.
Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau en
inzicht in de politiek bestuurlijke omgeving. Je kunt
goed prioriteiten stellen en bent een echte
verbinder.
Beschikbaarheid in piketdienst
Je hebt ongeveer 1 x per 6 weken een week piket.
Tijdens een piketdienst ben je 24 uur per dag
beschikbaar en moet je snel ter plaatse kunnen
zijn.

Wat bieden wij?
Wij bieden je een dynamische crisisfunctie in een
altijd onvoorspelbare werkomgeving.
De functie vraagt veel, maar je hebt ook de kans
om veel te betekenen. Voor slachtoffers, maar ook
voor partners en collega’s in de hulpverlening.
Verder krijg je er een nieuw netwerk bij.
Opleiding en training
Je volgt, binnen reguliere werktijd, een
meerdaagse opleiding tot coördinator backoffice.
Daarnaast neem je deel aan trainingen en
oefeningen.
Vergoeding
Voor de week dat je piketdienst hebt en voor een
inzet buiten kantoortijden ontvang je een
vergoeding.

Vragen en aanmelden
Enthousiast geworden of heb je vragen? Neem dan contact op met Petra Vermeer (pvermeer@vrk.nl
06- 55435928) of Larissa Zijm (lzijm@vrk.nl | 06-25639194) van Bureau Bevolkingszorg Kennemerland.
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