De RAV ZHZ is een ambulanceorganisatie die met ca. 170 enthousiaste en
hoogopgeleide medewerkers de ambulancezorg binnen de regio Zuid-Holland Zuid op een
professionele en verantwoorde wijze verzorgt. Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg
staan daarbij centraal. Ter ondersteuning aan het primaire proces werken er 20
medewerkers op het Bedrijfsbureau.
Ben jij zorgvuldig, analytisch, systematisch? Heb je affiniteit met kwaliteit en veiligheid in
de zorg? Solliciteer dan nu op de vacature:

Beleidsmedewerker Kwaliteit
(32 uur per week)
Als beleidsmedewerker kwaliteit zorg je voor ontwikkeling, toetsing en onderhoud van
het kwaliteitsmanagement-, veiligheids- en informatiesysteem. Daarnaast bewaak en
beheer je het informatiesysteem (protocollen, procedures) binnen de RAV en optimaliseer
je de afstemming tussen het beleids- en uitvoeringsniveau. Tot slot is het stimuleren en
evalueren van het kwaliteitsgericht denken, met oriëntatie op patiëntveiligheid en
verbetermanagement, een onderdeel van de functie.
In de praktijk:
In deze nieuwe functie werk je naast onze Beleidsadviseur Kwaliteit. Hij bouwt zijn
werkuren de komende jaren af, terwijl de hoeveelheid werk juist toeneemt. Onze
organisatie groeit namelijk gestaag en rondom kwaliteit en veiligheid zijn er steeds meer
eisen waaraan we moeten voldoen. De functie omvat onder meer documentbeheer
binnen diverse kwaliteitssystemen en het beoordelen en onderzoeken van
incidentmeldingen. Je taken spelen zich af door alle geledingen van onze organisatie. Dat
maakt deze functie afwisselend. Het ene moment overleg je met de directie over
protocollen en procedures, even later ben je op de 112-meldkamer voor een audit en
vervolgens spreek je met een ambulancebemanning of met partners uit de zorgketen om
een incident uit te pluizen. Vaak is het werk verrassend en levert het interessante
leerstof op.
Functie-eisen:
 HBO-beroepsopleiding met focus op kwaliteitsontwikkeling of de bereidheid een
functiegerichte opleiding te volgen.
 Kennis van de (ambulance)zorg is een pré.
 Kennis van wet-, regelgeving en kwaliteitsnormeringen in de zorg
(HKZ/ISO/NEN).
 Aantoonbare ervaring met initiëren en begeleiden van kwaliteitsprojecten en/of
certificeringstrajecten heeft sterk de voorkeur.
 Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.
 Rijbewijs B.
 Analytisch, systematisch en servicegericht.
 Flexibele persoonlijkheid.
Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang.
Ons aanbod:
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 € 4.103,-, bij een werkweek van 36 uur (schaal 10 cao Ambulancezorg).

Indien je (nog) niet over de gewenste opleiding beschikt, is het salaris vastgesteld op
maximaal € 3.691,- bij een werkweek van 36 uur (schaal 9 CAO Ambulancezorg).
Per 1 januari 2019 is er sprake van een nieuwe cao Ambulancezorg. Dit betekent dat de
bovengenoemde bedragen wijzigen met ingang van 1 januari 2019.
Solliciteren:
Zin in deze functie? We zijn benieuwd naar je!
De motivatiebrief met C.V. stuur je voor 6 januari 2019 aan Sheila Kuurstra, assistente
HR (si.kuurstra@ravzhz.nl). Wil je meer informatie naar aanleiding van deze vacature?
Neem dan contact op met Aat Decrauw, op telefoonnummer 078-7704016.

