
 
 

 

 

HR-beleidsadviseur 
24 uur per week 

 

De RAV ZHZ is een ambulancevoorziening die met ca. 160 enthousiaste en hoog opgeleide 

ambulancemedewerkers op een professionele en verantwoorde wijze de ambulancedienstverlening 

binnen de regio Zuid-Holland Zuid verzorgt. Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg staan daarbij 

centraal. Ter ondersteuning aan het operationele proces werken ongeveer 20 medewerkers op het 

bedrijfsbureau. 

 

De functie van beleidsadviseur HR is een nieuwe functie binnen de organisatie van de RAV Zuid-

Holland Zuid. Samen met de collega-adviseur en een assistente bemens je de HR-sectie. De 

standplaats van het bedrijfsbureau is Zwijndrecht, maar zal medio 2018 naar Papendrecht verhuizen. 

De medewerkers van het bedrijfsbureau ressorteren onder de leiding van het Hoofd Bedrijfsbureau. 

 

De functie: 

De belangrijkste taken voor de nieuwe beleidsadviseur zijn het gevraagd en ongevraagd adviseren 

van directie en management op het gebied van de implementatie en uitvoering van het HR-beleid 

(o.a. in-, door- en uitstroom, toepassing cao en regelgeving, conflictoplossing) en het zelf mede 

ontwikkelen van HR-beleid voor de langere termijn op operationeel, tactisch en strategisch niveau. 

Ook wordt verwacht dat je je bezig houdt met operationele HR-aangelegenheden zoals werving en 

selectie. 

 

Wat neem je mee? 

• Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau met ruime beleidsmatige en juridische kennis op het 

gebied van human resources; 

• Ruime ervaring in het vakgebied en met (beleids-)advisering; 

• Ruime kennis van actuele wet- en regelgeving in het vakgebied;  

• Kennis van en inzicht in formele organisatieprocessen;  

• Ervaring in de non-profit en/of kennis van de ambulancezorg is een pre. 

• Zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 

• Competenties als tact, luistervaardigheid en overtuigingskracht zijn onmisbaar voor deze functie. 

 

 

Wij bieden: 

• Een tijdelijke aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. 

• Het salaris is afhankelijk van opleiding, ervaring en competenties, en is vastgesteld op maximaal 

€ 4.727,-, bij een werkweek van 36 uur (schaal 11 CAO Ambulancezorg). 

• Daarnaast hebben wij een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, 

waaronder opleidingsmogelijkheden, opbouw van een persoonlijk levensfasebudget, 

reiskostenvergoeding, bedrijfsfitnessplan, een fietsplan, een eindejaarsuitkering en een 

goede pensioenregeling. 

 



Voor het vervullen van een functie die onder de CAO sector Ambulancezorg valt, is een Verklaring 

Omtrent Gedrag vereist. Tijdens de aanstellingsprocedure zal hier verder op worden ingegaan. Een 

assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. 

 

Interesse? 

Stuur voor 1 april 2018 een motivatiebrief en CV naar mevrouw S. Kuurstra, assistente HR, 

si.kuurstra.@ravzhz.nl. 

 

Inlichtingen: 

Als u meer inhoudelijke informatie wilt over de inhoud van de functie en/of de procedure, neemt u 

dan contact op met de heer M. Klomp, beleidsadviseur HR a.i., telefoon 06 2449 6459.  

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 


