vacature | nevenfunctie

Wij zijn op zoek naar een…

Coördinator pers- en
publieksvoorlichting
Bij een ramp of crisis telt elke seconde. Naast de directe hulpverlening van politie, brandweer en
ambulancezorg is er onmiddellijk een hoop te organiseren en te doen. Opvangplekken regelen, informeren
van getroffenen, te woord staan van de pers, samenbrengen van (gemeentelijke) partijen, enzovoort. Deze
zorg noemen we Bevolkingszorg. Voor deze Bevolkingszorg zoeken wij een coördinator pers- en
publieksvoorlichting.
Als coördinator pers- en publieksvoorlichting ben je de rechterhand van het hoofd actiecentrum
communicatie. Je zorgt dat binnen het team iedereen op de hoogte is van de voortgang en productie van
alle voorlichtingsactiviteiten richting pers en publiek en stuurt waar nodig bij. Ook geef je aan bij welke
activiteiten prioriteit ligt. Je regelt communicatiemiddelen, stemt met het hoofd actiecentrum communicatie af
over de communicatieaanpak en bewaakt de eenduidigheid van communicatieboodschappen. Bij grote
incidenten delegeer je taken, bij kleinere incidenten doe je meer zelf.

Wat vragen wij?

Wat bieden wij?

Je bent werkzaam in een van de gemeenten in de
regio Kennemerland. Je staat sterk in je schoenen,
bent stressbestendig en hebt overtuigingskracht.

Wij bieden je een dynamische crisisfunctie in een
altijd onvoorspelbare werkomgeving.

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. Een
communicatie achtergrond, ervaring met pers- en
publieksvoorlichting en inzicht in de politiek
bestuurlijke omgeving.
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 binnen 45 minuten na
alarmering op Schiphol of in Haarlem kunnen zijn.

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.
Je krijgt er een heel nieuw netwerk bij. Ook lever je
een bijdrage aan de opbouw van expertise op het
gebied van crisisbeheersing. Er is nog veel te
doen.
Opleiding en training
Je volgt, binnen reguliere werktijd, een
meerdaagse opleiding tot coördinator pers- en
publieksvoorlichting voor de crisisorganisatie.
Daarnaast neem je deel aan trainingen en
oefeningen.
Vergoeding
Voor de week dat je piketdienst hebt en voor een
inzet buiten kantoortijd ontvang je een vergoeding.

Vragen en aanmelden
Enthousiast geworden of heb je vragen? Neem dan contact op met de adviseur openbare orde en veiligheid
in jouw gemeente of met Marjolein van Pel (mvanpel@vrk.nl | 06-10890075) van Bureau Bevolkingszorg
Kennemerland.
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