Medewerker Verbindingsdienst
Geplaatst op: 07 Mar 2022
Status: Open
Vacaturenummer: 738
Het Nederlandse Rode Kruis helpt mensen in nood, om de hoek en ver weg, vanuit ons hart en met de
mouwen opgestroopt, dát is waar wij voor staan. Wij doen dit met vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten.
Helden die een stap vooruitzetten als het spannend wordt. Die de schouders eronder zetten als het nodig is.
Zodat in tijden van nood niemand alleen staat.

Hoe zien de werkzaamheden er uit?
Wat ga je doen
Om goed te kunnen samenwerken en de inzet bij evenementen en calamiteiten te coördineren zijn
verbindingsdiensten cruciaal. Bij rampen en grote calamiteiten is het telefonienetwerk vaak zodanig
overbelast dat het lokaal uitvalt. Het Rode Kruis beschikt daarom over eigen radiofrequenties waarover met
portofoon en mobilofoon kan worden gecommuniceerd. De grootte van het netwerk kan variëren van twee
portofoongebruikers tot meerdere hulpverleningsgroepen met eigen meldkamers, Verbindings- en
Commando-voertuigen.
Het team van de Verbindingsdienst zorgt onder meer voor:
maken van een verbindingsplan voor een evenement of hulpverleningsinzet;
gereedmaken portofoons [accu’s laden, kleine reparaties, kanalen programmeren] en uitreiken aan
hulpverleners;
zoeken van mogelijke opstelplaatsen van steunzenders bij de locatie van een evenement, in overleg met de
evenement coördinator.
installeren van steunzenders en antennes op de afgesproken plaatsen;
koppelen van steunzenders via een netwerk waar nodig;
bemannen van de communicatie centrale bij grote evenementen en verzorgen van de communicatie met b.v.
brandweer en ambulancediensten;
opleiden van Rode Kruis hulpverleners in het gebruik van portofoons en mobilofoons in voertuigen.
Specialistische taken worden verdeeld binnen het team, zodat iedereen zijn / haar vaardigheden het beste
kan gebruiken en verder kan ontwikkelen.
Wat breng je mee?
Je bent kwaliteitsgericht en besluitvaardig;
Je bent klantgericht, kunt goed motiveren en samenwerken;
Daarnaast ben je ﬂexibel, initiatiefrijk en enthousiast.
Je hebt (basis)kennis van radiocommunicatie. Kennis van netwerken en DMR systemen is een pré.
Bij voorkeur woonachtig in de Noordoostpolder of rond Lelystad / Zeewolde (i.v.m. een evenwichtige spreiding
van het team over de provincie).
Wat krijg je?
Allereerst is het in actie komen voor het Rode Kruis ontzettend leuk! Het levert je voldoening, het vergroot je
netwerk en je kunt samenwerken met een grote diversiteit aan mensen die zich vol vuur en enthousiasme
inzetten. En dat werkt aanstekelijk!
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Naast een vrijwilligersovereenkomst geeft het Rode Kruis je verder ook de mogelijkheid om jezelf te
ontplooien, om relevante werkervaring op te doen en kun je trainingen volgen. Daarnaast krijg je de kans om
je (technische) communicatiekennis en -vaardigheden te gebruiken en up-to-date te houden. Je kunt
leidinggevende capaciteiten ontwikkelen en werkt samen met een team enthousiaste collega’s. Daarnaast
ontvang je begeleiding en professionele ondersteuning.
Uiteraard krijg je een reiskosten- en onkostenvergoeding en ben je aanvullend verzekerd wanneer je voor het
Rode Kruis aan het werk bent. Als vrijwilliger kun je tevens gratis lid worden van het Rode Kruis.

Werktijden
voor ongeveer vier uur per week
In het geval van evenementen en inzet bij een noodsituatie kunnen zich piekmomenten voordoen.

Welke kennis en vaardigheden vragen wij van u?
Welke scholing / training / uitleg krijgt u aangeboden door deze
organisatie?
Extra informatie
Ook internationaal bieden wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn of slachtoﬀer van een natuurramp of crisis,
integrale humanitaire hulp. We werken wereldwijd vanuit onze zeven grondbeginselen: menslievendheid,
onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.
Bij evenementen en calamiteiten in het district Flevoland staan vrijwilligers van het Rode Kruis paraat. Zo ook
de Verbindingsdienst.
Interesse?
Gebruik de knop “Solliciteer nu”, of stuur een motivatiemail met CV
naar vacatures.ﬂevoland@rodekruis.nl.Voor meer informatie kun je ook bellen of mailen met Richard
Middelkoop, Hoofd Verbindingsdienst, te bereiken op rmiddelkoop@rodekruis.nl en 06 488 78 707.
Wij hopen je snel te ontmoeten!

Praktische informatie
Minimum leeftijd:

16

Tegenprestatie:

Nee

Hoeveel plekken:

1

ANBI-status:

Nee

Vrijwilligersvergoeding: Nee

VOG-vergoeding:

Nee

Reiskostenvergoeding: Nee

Verklaring omtrent gedrag (VOG): Nee
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