
 

 

 

 

 

 

VACATURE  
 
Sta jij midden in de samenleving en wil je aan de slag als GIS/GEO specialist bij een 
energieke overheidsorganisatie die bijdraagt aan een veilig en gezond Fryslân? 
 

Solliciteer dan bij Veiligheidsregio Fryslân! 
 

 
Ter versterking van het team Informatiemanagement zijn wij op zoek naar een: 
 

 

GIS/GEO specialist 
 

Standplaats Leeuwarden – voor 36 uur per week 
  
 
Met en voor wie ga je werken? 
Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Crisisbeheersing, Brandweer en GGD samen aan een veilig en 

gezond Fryslân. Samenwerken met andere organisaties staat hierbij centraal. Ons werk is divers, geen 
dag is hetzelfde. Net als de mensen die bij ons werken. Van GIS/GEO specialist tot monteur, van 
jeugdverpleegkundige tot P&O-adviseur: wij zijn allemaal Veiligheidsregio Fryslân. Iedereen draagt 
vanuit de eigen expertise bij aan het functioneren van onze organisatie. Daarbij streven we naar een 
‘Great Place to Work’ voor onze medewerkers. Dit betekent onder meer dat we aandacht hebben voor 
goed werkgeverschap, werkplezier en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. 
 
Ons team 

Binnen de afdeling Informatiemanagement ga je deel uitmaken van een groep enthousiaste 
collega’s met kennis van en passie voor het vakgebied. Van daaruit heb je contact met collega’s uit de 
verschillende kolommen en met diverse ketenpartners.   
 
Waarom deze functie?  
Als Veiligheidsregio Fryslân zijn we volop in beweging en dat geldt ook voor de ontwikkelingen rondom 
informatiebeheer. Zo willen we nieuwe informatieproducten zoals GEO en BI kunnen ontwikkelen op 
basis van interne en externe databronnen. Een eigen geografisch informatiesysteem (GIS) wordt 
daarbij steeds belangrijker. Hiermee is een start gemaakt maar dit moet verder ontwikkeld worden. Bij 
deze ontwikkeling past een functie met doorgroeimogelijkheden. Wij zoeken in jou een collega die 
onze GEO-database verder gaat opbouwen en beheren en zorg draagt voor verdere doorontwikkeling.  
 
Als GIS/GEO specialist:  

• draag je bij aan de vertaling van gebruikerswensen naar nieuwe toepassingen;  

• bied je ondersteuning aan gebruikers van de beschikbare informatie;  
• signaleer je nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden, zowel binnen je vakgebied 

als binnen bedrijfsvoering;   
• draag je actief bij aan het verbeteren van het datalandschap en de kwaliteit van data binnen 

Veiligheidsregio Fryslân;  
• zorg je voor de ontsluiting, verwerking en analyse van o.a. (geografische) data in het systeem;  
• ben je functioneel beheerder van het systeem;  
• onderhoud je de nodige (interne) contacten ten behoeve van je werkzaamheden;  



 

 

 

 

 

 
• zorg je voor het updaten, toevoegen en visualiseren van digitale kaarten in de database die 

gebruikt gaan worden in de preparatieve en operationele fase van het werkveld van 
Veiligheidsregio Fryslân;   

• ben je, naast je GIS-taken, ook inzetbaar voor overige beheers- en onderhoudswerkzaamheden 
op het gebied van GEO en data.  

  
Als GIS/GEO specialist is het logisch dat jij beschikt over:   

• HBO werk- en denkniveau;  
• Een relevante GIS opleiding  
• ervaring met GIS, (geografische) datastructuren en ETL;  
• bekendheid met database-software. Postgres en SQL is een pre;   

• affiniteit met het werk binnen de veiligheidsregio;  
• een actieve houding;  
• de kernwaarden van Veiligheidsregio Fryslân: samenwerkend, nieuwsgierig, met eigenaarschap 

en klantgericht.  
 

Voor deze functie breng je de volgende competenties mee:  
• analytisch en probleemoplossend vermogen;  

• accuratesse;  
• organisatiesensitiviteit;  
• communicatieve vaardigheden en je ziet het als een uitdaging om complexe materie op een 
begrijpelijke en duidelijke wijze over te dragen aan verschillende doelgroepen  
• het vermogen vanuit een breder kader te denken;  

 
Wat bieden we jou?  
- Afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring bedraagt de inschaling maximaal € 4.008,- of  

€ 4.450,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. (respectievelijk schaal 9 of 10 CAR 
UWO, dit is afhankelijk van je opleiding en ervaring) 

- Een Individueel Keuzebudget (IKB). Dit bedraagt 17,05% van je brutosalaris. Met het IKB kun 
je keuzes maken die passen bij jouw persoonlijke wensen en doelen. 

- Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een reiskostenvergoeding. 
- Wij zoeken een collega voor een langere periode. Veiligheidsregio Fryslân start met een 
 aanstelling voor de periode van één jaar. Bij goed functioneren heb je uitzicht op een vaste 
 aanstelling.  
- De tijdelijke aanstelling kan in nader overleg plaatsvinden op basis van een payroll-constructie 

of detachering.  
 
Wil je meer weten over deze functie? 
Neem dan contact op met Gerard Gildemacher via telefoonnummer 088-2299033.  
 

Wanneer je bij ons komt werken, moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag inleveren. Interne en 
externe werving vindt gelijktijdig plaats. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.  
 
Word jij onze nieuwe collega? 
Dan horen we graag van jou! Je kunt tot uiterlijk 17 augustus 2020 solliciteren via deze link. De eerste 
gesprekken vinden plaats op 26 augustus 2020. We verzoeken je met deze dag rekening te houden.  
 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, delen wel! 

https://solliciterenbij.veiligheidsregiofryslan.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/standaard?VcSn=199

