
 

 

Planner  
Spinel Veiligheidscentrum  

 
Vacaturenummer  : 2018VRZHZ079 

Aantal uur per week  : 36 uur  

Reageer voor   : 3 december 2018 

 

 

 

Spinel Veiligheidscentrum 

In een toenemende verstedelijking en steeds complexere samenleving met andere 

bedreigingsvormen worden er steeds hogere eisen gesteld aan de veiligheid en de 

veiligheidsprofessionals. In het streven naar een veiliger samenleving dient iedereen zijn 

verantwoordelijkheid te nemen in de preventie en bestrijding van calamiteiten en 

crisissituaties. 

 

Om deze veiligheid maximaal te borgen en te faciliteren is het van essentieel belang om 

op professionele wijze samen vakbekwaam te kunnen worden en blijven. Het is de missie 

van Spinel Veiligheidscentrum om in een geconditioneerde omgeving en met 

vernieuwende methodiek burgers, partners en veiligheidsorganisaties te ontwikkelen tot 

daadkrachtige veiligheidsexperts. 

 

Spinel Veiligheidscentrum bestaat sinds 2005 als onderdeel van de Veiligheidsregio Zuid-

Holland Zuid. Vanaf 2016 krijgt de exploitatie een andere manier vorm en worden er 

aanpassingen in de trainingsmogelijkheden gerealiseerd om zo de doelstellingen nog 

beter te realiseren. Spinel Veiligheidscentrum is gebouwd op het industrieterrein Dordtse 

Kill III (Spinel 100 te Dordrecht) en heeft een oppervlakte van circa 20.000 m2. In het 

hoofdgebouw zijn een kantine, kleedruimten, leslokalen en kantoorruimte, waarvan een 

deel verhuurd wordt aan VRZHZ. Ten behoeve van opleiding, training, oefening en 

examinering zijn verschillende objecten beschikbaar. De vuurhaarden worden in de 

meeste objecten met gas gestookt. Enkele objecten hebben ook een hout gestookte 

vuurhaard. Alle objecten zijn voorzien van state of the art milieubeschermende 

maatregelen.  

 

Je plek in de organisatie 

Omdat de huidige planner de organisatie gaat verlaten zijn wij met spoed op zoek naar 

een nieuwe collega.  

 

Werkzaamheden als Planner 

  

 Je bent verantwoordelijk voor het aannemen, beoordelen en verwerken van 

reserveringsaanvragen 

 Je verzorgt week-, maand,- jaarplanningen ten behoeve van diverse collega’s en 

afdelingen 

 Je bent aanspreekpunt voor klanten, instructeurs en veiligheidsfunctionarissen 

 Troubleshooter bij de dagelijkse gang van zaken, waar je verantwoordelijk bent voor 

het ad hoc oplossen qua planning en personeel   

 Je bewaakt het planningsproces en stelt de planning bij waar nodig  

 Je rondt financieel de reserveringen af met het opstellen van een notaspecificatie  

 Je verzorgt en ondersteunt acquisitie en aftersales in samenspraak met de coördinator 

en manager van Spinel Veiligheidscentrum  

 

 

 



 

 

 

Je profiel 

Wij zoeken enthousiaste en zelfverzekerde kandidaten die affiniteit hebben met het 

brandweer vak en werk. Daarnaast moet je communicatief en sociaal vaardig zijn. Je 

hebt bij voorkeur ervaring als planner en kan werkprocessen overzien en 

structuur bieden aan alle deelnemers. Verder kan je je zakelijk opstellen, ben je 

uiteraard klantvriendelijk, oplossingsgericht en hopen wij dat je innovatief bent.  

  

Ons aanbod 

Een uitdagende en veelzijdige functie in een organisatie die volop in beweging is. We 

bieden je  een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van maximaal € 3.376,-- 

bruto per maand (schaal 8) op basis van een 36-urige werkweek. 

 

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is een moderne werkgever, die je veel te bieden 

heeft, waaronder aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goede 

vervoers- en ouderschapsverlofregeling en flexibele werktijden. 

 

Belangstelling 

Spinel Veiligheidscentrum laat (een deel van) haar bedrijfsvoering uitvoeren door 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.  

Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar helpdeskhrm@vrzhz.nl, onder verwijzing van 

het vacaturenummer. Wij ontvangen je sollicitatie graag voor 3 december 2018. 

Informatie over de functie en de procedure kun je  opvragen bij Arnold Verweerd, 

Operationeel Coördinator Spinel Veiligheidscentrum, telefoonnummer 088-6365641.  

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid gaan 

interne kandidaten voor. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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