
Wat moet je weten over ons? 

De gemeente Brummen zit midden in een veranderproces. Onder het motto ‘Wij Werken Voor Brummen’ 
werken we aan een toekomstbestendige, procesgestuurde organisatie. Met een club van ongeveer 175 
collega’s, werken we gedreven en enthousiast aan de vraag vanuit de samenleving. 

Onze procesgerichte organisatiestructuur geeft ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en een nieuwe visie 
op taken. De klant staat bij ons centraal. We zijn continu alert op het verbeteren van de processen. De 
medewerkers werken vanuit de kernwaarden: ‘bewust’, ‘samen’, ‘aandacht’ en ‘dichtbij’. De organisatie is 
opgedeeld in vijf hoofdprocessen.  
 
 

Vacature ‘Noodopvang Oekraïne’ Locatie coördinator 24 uur 
Vanaf medio april jl. is vanuit de gemeente Brummen een opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne 
georganiseerd in het ABK-huis in Hall. In de eerste periode heeft een groot aantal vrijwilligers de bege-
leiding op zich genomen, maar vanwege de duur van de opvang (minimaal één jaar) zijn wij op zo kort 
mogelijke termijn op zoek naar één ‘Locatiecoördinator’ (24 uur). 
 
Voor meer informatie: https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/zestig-plekke-
vluchtelingen-in-abk-huis-in-hall.html 
 

Wat verwachten we van jou?   

• Je beschikt over HBO-werk en -denkniveau; 

• Een BHV certificaat is gewenst; 

• Je bent mensgericht en hebt inlevingsvermogen; 

• Je neemt makkelijk beslissingen en schaalt op waar nodig; 

• Je bent flexibel en vindt het leuk om onverwacht zaken op te lossen en 

om de medewerkers die aanwezig zijn op een goede wijze in te zetten; 

• Je bent besluitvaardig en hebt een hands-on mentaliteit; 

• Coördineren is jouw passie en richt zich op de locatiemedewerkers en 
voorkomende werkzaamheden; 
 

• Je zorgt voor rust en overzicht; 
 

• Gemiddeld 24 uur per week en je bent flexibel inzetbaar wat betreft 
werkdagen en -tijden; 

 

Wat hebben wij te bieden? 

• Een afwisselende functie met eigen verantwoordelijkheden; 

• Een salaris (afhankelijk van opleiding en ervaring) van maximaal 

 € 4.208,- bruto per maand (schaal 9, per 1 april 2022) gebaseerd op een 

36-urige werkweek, gekoppeld aan functiekarakteristiek Vakspecialist A; 

• Een Individueel Keuze Budget (IKB) van ca 17,5%, hierdoor heb je een 

flexibel arbeidsvoorwaardenpakket; 

• Een ruime tegemoetkoming in de reiskosten van woon-werkverkeer (als 

de enkele reisafstand woon-werkverkeer meer is dan 10 kilometer). 
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Ben je geïnteresseerd? Stuur dan jouw reactie naar vacatures@brummen.nl, uiterlijk per 8 juni 2022. 
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met Cor van der Groef (HR-adviseur). 
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Renee Swarts (Adviseur Crisisbeheersing). Beide 
collega’s zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente Brummen (0575-568233). 
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld waarbij interne kandidaten voorrang krijgen. 
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