vacature | nevenfunctie

Wij zijn op zoek naar een…

Hoofd actieteam ambassades en
consulaten
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 we een hoofd en medewerkers in het
actieteam ambassades en consulaten.
Wanneer er buitenlanders betrokken zijn bij een incident wordt het actieteam ambassades en consulaten
actief. Dit team heeft als doel om in overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken de betrokken
ambassade(s) te informeren en faciliteren bij het in contact komen met hun landgenoten. Dit doet het team
als onderdeel van de crisisorganisatie. Als hoofd ben je het eerste aanspreekpunt voor de crisisorganisatie
en coördineer je de werkzaamheden van het team. Je zorgt voor het contact met de liaison van
Buitenlandse Zaken en met de betrokken ambassadeurs en/of consulaire medewerkers.

Wat vragen wij?

Wat bieden 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.

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

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau en
inzicht in de politiek bestuurlijke omgeving. Heb je
in je dagelijkse werk externe betrekkingen of
beheers je een andere taal, dan is dat een pré.
Beschikbaarheid op zacht piket
Je bent oproepbaar als vrije instroom. Dit betekent
dat je bij een incident wordt opgeroepen en zelf
kunt aangeven of je beschikbaar bent en binnen 60
minuten op één van de vijf locaties kunt zijn
(Hoofddorp, Haarlem, Heemskerk, Beverwijk of
Velsen).

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 heel nieuw netwerk bij.
Opleiding en training
Je volgt, binnen reguliere werktijd, een
basisopleiding crisisbeheersing en een functie
gerichte opleiding. Daarnaast neem je deel aan
trainingen en oefeningen.
Vergoeding
Voor de gemaakte uren tijdens een inzet ontvang
je een vergoeding conform de CAR UWO.

Vragen en aanmelden
Enthousiast geworden of heb je vragen? Neem dan contact op met de adviseur crisisbeheersing in jouw
gemeente of met Larissa Zijm (lzijm@vrk.nl | 06-25639194) van Bureau Bevolkingszorg Kennemerland.
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