
 
 
Vacature verpleegkundige op de zorgambulance in de regio Zuid-Holland Zuid 
 
De RAV ZHZ is een ambulancevoorziening die met ca. 180 enthousiaste en hoog 
opgeleide medewerkers op een professionele en verantwoorde wijze de 
ambulancedienstverlening binnen de regio Zuid Holland verzorgt. Patiëntveiligheid en 
kwaliteit van zorg staan daarbij centraal.  
 
Wij zoeken: 

 3 enthousiaste verpleegkundigen voor de zorgambulance 
(15 uur per week) 

 
Functie-inhoud: 
In de functie van verpleegkundige zorgambulance vorm je een team met een 
verzorgende IG'er of zorgambulancechauffeur. Samen verzorg je niet spoedeisende, vaak 
vooraf geplande ritten. De zorgambulances zijn bedoeld en inzetbaar voor begeleid 
liggend ziekenvervoer waarbij onderweg minimale verzorgende handelingen nodig zijn.  
Tijdens het vervoer begeleid je de zorgvrager en zo nodig diens naasten. In overleg met 
je collega functioneer je afwisselend als begeleider en chauffeur. Je wordt ingezet door 
de meldkamer ambulancezorg (MKA) en voert onder hun regie de ritten uit. Je draagt 
samen met je collega zorg voor de inzetbaarheid van de ambulance. Verder neem je deel 
aan de structurele (bij)scholingen binnen de regio.  
 
De zorgambulance wordt ingezet op werkdagen en zaterdagen. 
 
Verantwoordelijkheden: 

• Verlenen van medische hulpverlening. 
• Verlenen van medische zorg bij grootschalige incidenten en rampen. 
• Afstemmen van hulpverlening met ketenpartners. 
• Begeleiden van patiënten en hun familie tijdens hulpverlening en vervoer. 
• Administratieve verwerking van ritten. 
• Controle en compleetheid en inzetbaarheid van ambulances. 
• Je legt verantwoording af aan de teamleiders. 

 
Functie-eisen: 

• MBO/ HBO-werk- en denkniveau. 
• Verpleegkundige opleiding (op tenminste) niveau 4 of 5. 
• Geldige BIG-registratie zonder restricties. 
• Rijbewijs B, rijbewijs C is een pre. 
• Kennis van en affiniteit met acute zorg- en hulpverlening. 
• Flexibele werkhouding, slagvaardig, stressbestendig. 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden. 
• Integer. 

 
Salaris: 
Inschaling gebeurt conform de CAO Ambulancezorg en bedraagt maximaal € 2.886,- 
bruto per maand bij een fulltime dienstverband (functionele schaal 7). Wij hebben 
aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bedrijfsfitness, fietsenplan en 
collectiviteitskorting op verzekeringen. 
 
Solliciteren: 
Wil je solliciteren naar deze functie? Stuur dan je CV en motivatie vóór 19 november 
2018 naar mevrouw J.E. Scholten-Prins, HR-adviseur (je.scholten@ravzhz.nl). Wil je 
meer informatie over de inhoud van de functie naar aanleiding van deze vacature? Neem 
dan contact op met de heer M. Koedoot, teamleider, telefoonnummer 06-12651277. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


