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Bij de gemeente Dongen zijn we graag klaar voor de toekomst. Creatief, alert, op de De
gemeente Dongen wil een excellente organisatie zijn. We zoeken voortdurend naar
mogelijkheden tot verbetering. Zowel van onszelf (lerend vermogen) als ook door
innovatie van onze manier van (samen)werken. Digitale kansen hebben onze speciale
aandacht. We bewegen mee met onze omgeving. We zijn flexibel. Klantgericht en
zaakgericht. We investeren in relaties en in elkaar. We werken aan een organisatie
waarin medewerkers vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgen. We zijn op zoek naar
een:

Beleidsadviseur openbare orde en veiligheid
(36 uur)
De functie:
Team veiligheid en handhaving is een klein en enthousiast team binnen de gemeente
Dongen. Wij werken op basis van de pijlers: integriteit, betrouwbaarheid en communicatie. Wij
werken nauw samen met andere teams binnen de gemeente. Daarnaast werken we op
lokaal, politieteamniveau en regionaal niveau intensief samen met andere
overheidsinstellingen zoals politie, brandweer, veiligheidsregio, RIEC en andere gemeenten.
Deze samenwerking is voor de veiligheid in Dongen essentieel.
De functie is zeer afwisselend: het ene moment sta je tijdens een controle met je voeten in de
klei, terwijl je het volgende moment een strategisch beleidsstuk opstelt. Alle facetten van
veiligheid komen voorbij in het dagelijkse werk: van kleine ergernissen uit de APV tot zware
ondermijnende criminaliteit.
Je bent een van de aanspreekpunten voor de burgemeester en het bestuur op het gebied van
veiligheid. Een aantal speerpunten binnen het gemeentelijk veiligheidsbeleid zijn:
woninginbraak, jeugd, alcohol en drugs, verkeersveiligheid, ondermijnende criminaliteit,
brandveilig leven en burgerparticipatie. Daarnaast ben je een van de adviseurs op het gebied
van de bevoegdheden van de burgemeester. Ook de aansturing van de BOA's is een van de
werkzaamheden. Samen met je collega's zorg je voor de onderlinge vervangbaarheid binnen
het team.

Dit verwachten wij van je:
 Bij voorkeur heb je een opleiding op HBO of WO niveau in de richting van veiligheid
(integrale veiligheidskunde, criminologie etc.). Passendheid, geschiktheid en kennis
is voor ons echter belangrijker dan opleidingsniveau of leeftijd
 Werkervaring bij één van onze netwerkpartners is een pré
 Je herkent je in de volgende kenmerken: gedreven; communicatief vaardig;
zorgvuldig; enthousiast; betrouwbaar; integer
 Je bent ook buiten de reguliere werktijden bereikbaar bij incidenten, het deelnemen
aan een piket is verplicht voor deze functie.
We zoeken iemand die kennis heeft van het brede veiligheidsveld (dankzij ervaring of
opleiding) en dit in de praktijk, op tactisch en strategisch niveau kan inzetten. Je bent in staat
om incidenten snel te beoordelen in een breder geheel; daar waar mogelijk te de-escaleren
en daar waar nodig direct in te zetten en alle partners bij elkaar te brengen. Jij kent de kaders
van de wetgeving en zoekt binnen deze kaders actief naar mogelijkheden. In je advisering
ben je stevig, helder en bondig. Je bent je bewust van de politiek-bestuurlijke omgeving
waarin je werkt en weet dit mee te nemen in de advisering.
Wat bieden wij?
Het salaris van deze functie is, afhankelijk van opleiding en ervaring, tussen € 3.348 en
€ 4.859 (max. functieschaal 11) bruto per maand op basis van 36 uur. De functie zal vallen
onder de generieke beschrijving Beleidsadviseur B. De functie wordt opengesteld voor de
periode van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. Afhankelijk van kennis en ervaring
kan een aanloopschaal (schaal 10, tussen € 2.795 en € 4.225) gehanteerd worden.
Selectieprocedure
Aan de selectieprocedure wordt onder andere deelgenomen door een afvaardiging van het
team. Een assessment kan onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces.
Informatie
Voor nadere informatie over de procedure kun je je richten tot de HRM-adviseur, Annemarie
Vlemmix. Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je informeren bij adviseur OOV
Herman Broers. Zij zijn beide bereikbaar via het centrale nummer 14 0162.
Voor meer informatie over de gemeente Dongen kijk je op: www.dongen.nl
Sollicitatie
Je kunt je sollicitatie, bestaande uit motivatie en CV, tot en met 18 december 2018 richten aan
het college van Burgemeester en Wethouders van Dongen.
Solliciteren kan via deze link

