
 

 
 
 
 

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.  
 
Binnen het team personeel en organisatie werken collega’s samen aan alle personeelsvraagstukken 
van Brandweer Fryslân, GGD Fryslân, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering. Klantgerichtheid, 
professionaliteit en het streven naar optimalisatie staan hierbij centraal. 
 
Voor de afdeling Organisatie en Communicatie hebben wij vanaf september ruimte voor een: 
 

Stagiair P&O/HRM (hbo) 
voor 28 - 36 uur per week 

 
Functie-inhoud 

Als stagiair P&O werk je mee in een team van acht P&O adviseurs en één beleidsadviseur. Je pakt 

zelfstandig of samen met een adviseur diverse taken op. Je wordt betrokken bij de dagelijkse 

werkzaamheden binnen het team, onder andere de werving en selectie van nieuwe medewerkers en de 

mogelijkheid tot meedenken over beleid. Het gaat om een meewerkstage waarbij er in overleg uiteraard 

rekening wordt gehouden met de eisen vanuit jouw opleiding.  

 

Functie-eisen 

- Je volgt een hbo-opleiding HRM en zit in het 3e of 4e jaar van je studie 

- Je bent 10 maanden aaneengesloten beschikbaar 

- Passieve beheersing van de Friese taal is een pré 

- In het bezit van een rijbewijs is een pré 

 

Belangrijkste competenties  

- Nieuwsgierig 

- Kritisch 

- Zelfstandig 

- Ondernemend 

- Klantgericht 

- Samenwerkend 

 

Ons aanbod 

- Een leuke stageplek bij een dynamische afdeling  

- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

- € 300,- stagevergoeding (bruto) 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 deze functie kun je contact opnemen met Harriët van Kammen, via  
088 229 9297. Jouw gemotiveerde sollicitatiebrief en cv kun je tot en met 22 mei sturen naar 
vacatures@vrfryslan.nl onder vermelding van je naam en vacaturenummer 2019203.

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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