
 

 
 
 
 

VACATURE 
 

Veiligheidsregio Fryslân 

Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Crisisbeheersing, Brandweer Fryslân en GGD Fryslân met 
elkaar aan een gezonder en veiliger Fryslân. Samenwerken met andere organisaties staat hierbij 
centraal. Bij Veiligheidsregio Fryslân werken meer dan 1.900 medewerkers, waarvan ruim 60 procent bij 
de vrijwillige brandweer.  
 

Het Facilitair Bedrijf verzorgt het vastgoedbeheer en de bijbehorende facilitaire dienstverlening binnen 

de organisatie. Hier valt ook de centrale inkoopfunctie onder. We beheren ruim 120 locaties in de 

provincie Fryslân en ontwikkelen ons naar een regie organisatie waarbij innovatie en het continue 

verbeteren centraal staan. We zijn maatschappelijk bewust, zien circulair bouwen en het stimuleren van 

de circulaire economie en het leveren van een significante bijdrage in maatschappelijke participatie als 

de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren.  

 

Dit doen we uiteraard niet alleen maar samen met de betrokken collega’s vanuit een nieuwsgierige en 

klantgerichte houding. 

 

Voor de afdeling Facilitair Bedrijf hebben wij vanaf februari ruimte voor een: 

 

 

Afstudeerstage HBO Facility Management 
36 uur per week 

 
De opdracht 

De Veiligheidsregio Fryslân streeft naar het reduceren van energiegebruik en zal 16% duurzame 

energie moeten hebben in 2023 conform het klimaatakkoord van Parijs. In 2050 moet de 

energievoorziening helemaal duurzaam zijn. Hoeveel haast moet de afdeling Facilitair Bedrijf op 

locatieniveau maken om deze doelen te halen, welke acties moeten hiervoor worden ondernomen en 

welke investeringskosten zijn daarmee gemoeid? 

 

Functie-eisen 

- Je volgt een hbo-opleiding Facility Management en zit in het laatste jaar van je studie 

- Je bent minimaal 5 maanden aaneengesloten beschikbaar 

- Passieve beheersing van de Friese taal is een pré 

 

Belangrijkste competenties  

- Nieuwsgierig 

- Kritisch 

- Zelfstandig 

- Ondernemend 

- Communicatief  

 

Ons aanbod 

- Een leuke stageplek bij een dynamische afdeling  

- Veel ruimte om de opdracht af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en die vanuit je opleiding 

- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

- € 300,- stagevergoeding per maand bij een werkweek van 36 uur 

 



 

 
 
 
 

Standplaats 

Leeuwarden 

 

Bijzonderheden 

Het overleggen van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vormt een onderdeel van de 

sollicitatieprocedure. 

 

Informatie 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Hans de Wit, afdelingshoofd Facilitair 
Bedrijf, via telefoonnummer 06-30875488. Houd de website van Veiligheidsregio Fryslân in de gaten 
voor meer informatie over de deadline van de vacature. Gemotiveerde sollicitatiebrieven met cv kunnen 
gestuurd worden naar vacatures@vrfryslan.nl onder vermelding van vacaturenummer 2018215. 

Wil je meer weten over Veiligheidsregio Fryslân? Ga dan naar www.veiligheidsregiofryslan.nl. Of bekijk 

onze animatie via www.veiligheidsregiofryslan.nl/animatieVRF. 

 

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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