Vacature medewerk(st)er balie/bode te Assen




Oproepbasis ( 0-uren contract)
Samenwerken in een hecht team
Diploma Beveiliger MBO niveau 2

Over Veiligheidszorg Drenthe
Veiligheidszorg Drenthe is actief op het grensvlak tussen politiediensten en gemeentelijke dienstverlening.
Door de inzet van toezichthouders en handhavers levert Veiligheidszorg Drenthe een wezenlijke en
gewaardeerde bijdrage aan de openbare orde, veiligheid en veiligheidsbeleving in het publieke domein. Het
hoofdkantoor van Veiligheidszorg Drenthe is gevestigd in Emmen, echter, Veiligheidszorg Drenthe is voor haar
dienstverlening niet gebonden aan deze locatie, of aan de grenzen van de provincie Drenthe. Het laatste is van
toepassing op deze vacature.

Werkzaamheden
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd voor onze opdrachtgever in Assen.
Tijdens kantooruren bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit het vanachter een balie klanten te woord
staan en hen helpen met hun vragen. Dit kan bestaan uit het geven van de juiste antwoorden, uit
doorverwijzen of uit een afspraak maken.
In de avonduren moeten de vergaderzalen worden voorbereid. Je bent dan verantwoordelijk voor het zetten
van koffie / thee, maar ook voor het opbouwen van de zaal, denk aan klaarzetten van stoelen, tafels, flipover
etc. Wanneer de vergadering is afgelopen moet alles worden opgeruimd, moet er een brand- en sluitronde
worden gelopen en moet het gebouw worden afgesloten.
Buiten deze werkzaamheden om houd je je ook bezig met de post. Dit kan post zijn dat intern verspreid moet
worden, maar het kan ook voorkomen dat je hiervoor met een dienstauto naar verschillende locaties moet
rijden.

Competenties
Belangrijk is dat je je kunt richten naar de behoefte en verwachting van de klant, je bent communicatief
vaardig. Ook toon je aandacht en begrip in het mondelinge contact, je denkt mee en je denkt in oplossingen.
Het werkt moet worden uitgevoerd binnen de gestelde kaders van de opdrachtgevers.

Profiel







Je bent in het bezit van een diploma Beveiliger 2
Je bent in het bezit van Rijbewijs B
Bij voorkeur ben je in het bezit van een geldig BHV certificaat
Bij voorkeur ben je woonachtig in Assen of goed bekend in Assen en woonachtig in de directe
omgeving
Je hebt een representatief voorkomen
Je bent in staat om de-escalerend op te treden tijdens eventuele weerstandsgesprekken
Je bent bereid bepaalde diensten in uniform te werken

Jouw sollicitatie
Stuur een actueel curriculum vitae (CV) vergezeld van een korte motivatie naar
info@veiligheidszorgdrenthe.nl ter attentie van Richard Bennema
Veiligheidszorg Drenthe
Nijbracht 43a | 7821 CB | Emmen
Postbus 1039 | 7801 BA | Emmen
T: 088 - 23 65 900
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