
 

 

  

 

 

 

VACATURE  
 

Sta jij midden in de samenleving en wil je aan de slag als Senior medewerker  

Materieelbeheer bij een energieke overheidsorganisatie die bijdraagt aan  

een veilig en gezond Fryslân? 

 

Solliciteer dan bij Brandweer Fryslân! 

 

 

Ter versterking van Brandweer Zuidwest, cluster Materieelbeheer, zijn wij op zoek naar een: 
 

 

Senior medewerker Materieelbeheer 
 

Standplaats Sneek - voor 36 uur per week 

 

 

Met en voor wie ga je werken? 

Brandweer Fryslân richt zich op het voorkomen en bestrijden van brand en zet zich in voor technische 

hulpverlening bij ongevallen. Bij de brandweer werken ongeveer 1.350 mensen vanuit ruim zestig 

locaties.  

 

Brandweer Fryslân is onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân. Binnen deze organisatie werken 

Crisisbeheersing, Brandweer en GGD samen aan een veilig en gezond Fryslân. Samenwerken met 

andere organisaties staat hierbij centraal. We streven 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 

Je gaat deel uitmaken van het cluster Materieelbeheer binnen afdeling Zuidwest. Ons team bestaat uit 

zeven mensen, allemaal met kennis en passie voor het Materieel-vak. Samen staan wij voor het  

operationeel inzetbaar houden van de 20 brandweerposten binnen afdeling Zuidwest op het gebied van 

materieel, materiaal, kleding en huisvesting.  

 

Als Senior medewerker Materieelbeheer… 

- draag je zorg voor de coördinatie en toedeling van werkzaamheden en los je bij de uitvoering 

geconstateerde werkinhoudelijke problemen op. 

- ben je het eerste aanspreekpunt voor specifieke taken, lever je vakinhoudelijke ondersteuning 

bij de uitvoering van werkzaamheden en los je werkinhoudelijke problemen op. 

- adviseer je de clusterhoofden Materieelbeheer ten aanzien van beleidsvraagstukken op het 

terrein van Materieelbeheer. 

- lever je een bijdrage aan de complexe uitvoeringstaken op het gebied van Materieelbeheer. 

- treed je op als projectleider en neem je deel aan projecten. 

- is het een pré als je repressief ingezet kunt worden op taken behorende bij de functie van 

Officier van Dienst. 

 



 

 

 

 

 

Als Senior medewerker Materieelbeheer is het logisch dat jij beschikt  

over:  

- Mbo-4 / hbo werk- en denkniveau. 

- aantoonbare ervaring in het coördineren van taken en het coachen van  

medewerkers. 

- aantoonbare ervaring op het vakgebied Materieelbeheer en met projectmanagement. 

- relevante kennis van de vrijwillige brandweerorganisatie, brandweermaterieel en  

-materiaal. 

- ervaring op het gebied van adviseren en inhoudelijk inzicht in taken op het gebied  

van Materieelbeheer. 

- de competenties leiderschap, communiceren, resultaatgerichtheid, probleemoplossend 

vermogen, zelfstandig werken, plannen, organiseren en coördineren.  

- de kernwaarden van Veiligheidsregio Fryslân: samenwerkend, nieuwsgierig, met eigenaarschap 

en klantgericht. 

 
Daarnaast is het een pré als je beschikt over: 

- afgeronde wettelijke opleidingen t.a.v. repressieve taken i.c. Officier van Dienst. 

- passieve beheersing van de Friese taal. 

 
Wat bieden we jou?  

- Afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring bedraagt de inschaling maximaal € 4.048,- 

bruto per maand bij een werkweek van 36 uur (schaal 9 CAR UWO). 

- 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. We starten met een aanstelling voor de 

periode van één jaar. Bij goed functioneren wordt dit verlengd of omgezet naar vast.   

 

Bijzonderheden  

De selectieprocedure kan naast een selectiegesprek ook bestaan uit een assessment. Daarnaast maakt 

het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) onderdeel uit van deze procedure.  

Interne en externe werving vindt gelijktijdig plaats. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat 

voorrang.  

 

Wil je meer weten over deze functie? 

Neem dan contact op met Piet van der Vlist, Clusterhoofd Materieelbeheer Zuidwest, via 

telefoonnummer 088-2298648.  

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Dan horen we graag van jou! Je kunt tot uiterlijk 14 maart 2021 solliciteren via deze link. De eerste 

gesprekken vinden plaats op 25 maart 2021. We verzoeken je met deze dag rekening te houden.  

 
 
In verband met het coronavirus wordt het sollicitatiegesprek in eerste instantie digitaal gevoerd. Een eventueel vervolggesprek 
vindt fysiek plaats. Indien je wordt uitgenodigd zullen we daar op tijd over communiceren. 

 

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, delen wel! 

 

https://solliciterenbij.veiligheidsregiofryslan.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/standaard?VcSn=297

