De gemeente Heumen ligt ten zuiden van Nijmegen in een prachtige afwisselende omgeving met
stedelijke voorzieningen op fietsafstand. De gemeente Heumen telt bijna 17.000 inwoners verdeeld
over de kernen Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt, waarvan Malden het grootste is. Hier
bevindt zich ook het gemeentehuis.
De gemeente Heumen is een vooruitstrevende werkgever die proactief inspeelt op de
maatschappelijke ontwikkelingen. We gaan uit van de kracht van de samenleving, investeren in een
goed netwerk met uiteenlopende partijen en vervullen een verbindende rol tussen inwoners,
organisaties en overheden. Professionele en persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk. En we
stimuleren een goede balans tussen werk en privé. Onze organisatie kenmerkt zich door een platte
structuur en een open en informele cultuur.
Voor uitbreiding van ons team veiligheid van de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving zijn wij op
zoek naar een

Medewerker Openbare orde en Veiligheid
( 32-36 uur per week)
Samen met twee collega’s houd je je bezig met het adviseren, coördineren en uitvoeren van alle
werkzaamheden op het terrein van de openbare orde en veiligheid.
Wat ga je doen?
− Je adviseert omtrent het beleid op het brede terrein van de openbare orde en veiligheid waarvan
crisisbeheersing een onderdeel uitmaakt;
− Je geeft uitvoering aan veiligheidsonderwerpen deels voortvloeiend uit het integraal
veiligheidsplan;
− Je participeert actief in projecten op het gebied van veiligheid;
− Je bent belast met de voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing en draait hiervoor samen
met je collega’s beschikbaarheidsdiensten;
− Je onderhoudt diverse externe contacten;
− Je bent bereid om ook op andere onderwerpen/vakgebieden binnen de afdeling taken te
verrichten.
Wat vragen wij van jou?
Een afgeronde HBO opleiding in de richting bijvoorbeeld integrale veiligheid of bestuurskunde met bij
voorkeur een juridische achtergrond. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring op het terrein van
openbare orde en veiligheid.
Je bent een verbinder tussen samenleving, bestuur en organisatie. Je bent gericht op het van buiten
naar binnen brengen van wat in de samenleving leeft en kunt dit afhandelen. Je kan op enthousiaste
wijze onze ambitie op het gebied van veiligheid uitdragen en mensen mee krijgen. Je bent praktisch,
werkt goed samen, bent een doener en bent communicatief vaardig. Je kunt goed omgaan met
spanningen en tegenstellingen. Tot slot ben je flexibel inzetbaar, ook in weekenden en avonduren.
Wat bieden wij jou?
Een interessante baan voor 32-36 uur per week in een kleine en ambitieuze organisatie met
betrokken medewerkers. Je krijgt een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef voor de duur van een
jaar met zicht op een vaste aanstelling. We bieden je een salaris van maximaal € 3805,- bruto per
maand (schaal 9) op basis van 36 uur per week.

Naast je salaris krijg je ook een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB is een vast percentage van
17,05% dat je maandelijks opbouwt en in kunt zetten voor extra salaris, extra vakantie-uren, uitruil
reiskosten woon-werkverkeer of de aanschaf van een fiets. Je kunt op elk gewenst moment in het
lopende kalenderjaar over je vrij besteedbare budget beschikken.
Heb je interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Walter Elemans, hoofd afdeling Bouwen, Milieu
en Leefomgeving. Hij is bereikbaar via telefoon 14 024. We zien je belangstelling voor de vacature
graag uiterlijk 5 maart 2019 via de sollicitatiebutton op www.werkeningelderland.nl. We hebben de
gesprekken gepland op dinsdag 12 maart.
Wij publiceren de vacature gelijktijdig intern en extern. Interne kandidaten hebben bij gelijke
geschiktheid voorrang.
Wij stellen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie niet op prijs.

