PROJECTLEIDER VEILIGHEIDSBUS
M/V, 36 UUR PER WEEK

Heb jij ervaring met het organiseren van lokale projecten en activiteiten op het gebied van veiligheid?
Vind je het leuk om naast inhoudelijke werkzaamheden ook bezig te zijn met projectorganisatie,
communicatie, het bezoeken en adviseren van ondernemers en andere lokale partijen? Kun je af een toe
een paar dagen van huis zijn? Dan zoeken wij jou!
Voor de afdeling Lokale Projecten zijn wij op zoek naar een projectleider die ook de chauffeur en
communicatiemedewerker van een HIC bus (High Impact Crime) is. Met deze bus ga je diverse locaties
bezoeken waar zaken spelen op het gebied van veiligheid. Hierbij kun je denken aan winkelgebieden,
bedrijventerreinen, recreatiegebieden of (kwetsbare) woonwijken. Samenwerking en communicatie met
lokale partijen is een belangrijk onderdeel van je werk. In de bus zal ruimte zijn voor onder andere het
aanbieden van voorlichtingsmateriaal, kleine trainingen en displays met voorbeelden van
veiligheidsproducten.
KERNTAKEN

•
•
•
•
•

Verantwoordelijk voor het programma en de planning van de HIC bus
Communicatieactiviteiten verrichten
Vanaf verschillende locaties vanuit de bus zelf voorlichting geven over veiligheid aan ondernemers en
bewoners
Meewerken aan de lokale projecten die steeds vanuit de bus, samen met lokale partijen, worden
georganiseerd
Chauffeuren en organiseren van stalling van de bus

KWALITEITEN DIE NODIG ZIJN VOOR DEZE FUNCTIE

•
•
•
•
•
•

Aantoonbare ervaring met lokale projecten en communicatie op het gebied van veiligheid
Resultaat- en doelgerichtheid
Kunnen schakelen tussen de verschillende doelgroepen
Klantgericht en organisatorisch sterk
Rijbewijs B
Rijbewijs BE is een pré

ARBEIDSVOORWAARDEN

•
•
•
•

De functie geldt voor 12 maanden voor 36 uur per week (1,0 fte) per 1 oktober 2017
Salariëring geschiedt op basis van kennis en ervaring (maximaal schaal 10 BBRA)
Overige arbeidsvoorwaarden conform het CCV-arbeidsreglement
Verklaring omtrent gedrag is vereist

SOLLICITEREN?

Interesse? Voor vragen over de functie kun je terecht bij Miriam van Etten, communicatieadviseur
(0610445647). Mail je sollicitatie, vergezeld van je CV naar: werving@hetccv.nl o.v.v. projectleider
veiligheidsbus. De vacature sluit zondag 20 augustus 2017.

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

