Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid U.A. 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 Zuid
verzorgt. Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg staan daarbij centraal.
In verband met groei van onze organisatie zoeken wij:

enthousiaste ambulanceverpleegkundige
32 - 36 uur per week
(fulltime gedurende de opleidingsperiode)
Wat ga je doen?
In de functie van ambulanceverpleegkundige vorm je een team met een
ambulancechauffeur en ben je verantwoordelijk voor het leveren van medische en
verpleegkundige zorg conform de geldende regels en protocollen in zowel spoedeisende
als geplande inzetten. Je geeft functionele aanwijzingen aan de ambulancechauffeur en
andere hulpverleners. Tijdens de hulpverlening begeleid je de zorgvrager en zo nodig
diens naasten. Je wordt ingezet door de meldkamer ambulancezorg (MKA) en voert
onder hun regie de ritten uit. Waar nodig stem je de hulpverlening af met ketenpartners
zoals (huis)artsen, verloskundigen of andere hulpdiensten zoals brandweer en politie.
Na de hulpverlening ben je verantwoordelijk voor een correcte overdracht van je patiënt
aan een ontvangende instelling of zorgverlener en dien je de inzet administratief te
verwerken. Je draagt, samen met je collega, zorg voor de inzetbaarheid van de
ambulance. Verder neem je deel aan structurele (bij)scholingen. Je zult worden ingedeeld
in een team op 1 van de 5 standplaatsen die de Coöperatie Zuid-Holland Zuid kent, maar
je bent inzetbaar in de gehele regio.
Wat bezit jij?
• HBO werk- en denkniveau
• SOSA/AvA diploma ambulanceverpleegkundige, of de bereidheid deze opleiding te
volgen
• Verpleegkundige (tenminste) niveau 4 aangevuld met een afgeronde specialisatie
SEH/IC/anesthesie (CZO-erkend)
• Geldige BIG registratie zonder restricties
• Rijbewijs B, rijbewijs C is een pré
• Kennis van en affiniteit met acute zorg en hulpverlening
• Flexibele werkhouding, slagvaardig, stressbestendig
• Uitstekende communicatieve vaardigheden
• Integer
Wat bieden wij?
Inschaling gebeurt conform de CAO Ambulancezorg en bedraagt maximaal € 3.917,bruto per maand (functiegroep 55) plus een bijdrage voor onregelmatige diensten.
Gedurende de opleiding tot ambulanceverpleegkundige bedraagt de inschaling maximaal
€ 3.490,- bruto per maand (aanloopschaal 50) plus een bijdrage voor onregelmatige
diensten. Daarnaast bieden wij een aantal aantrekkelijke secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder opleidingsmogelijkheden, opbouw van een persoonlijk
levensfasebudget, bedrijfsfitnessplan, een fietsplan en een riante eindejaarsuitkering.

Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met de heer Tom de Kock, teamleider, via het telefoonnummer 06537 929 53. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Judith
Scholten- Prins, HR adviseur, via het telefoonnummer 078- 770 4032.
Interesse?
Wil je solliciteren naar deze functie? Stuur dan je CV en motivatie naar mevrouw Sheila
Kuurstra, HR (hr@ravzhz.nl).
Voor het vervullen van een functie die onder de CAO sector Ambulancezorg valt, is een
Verklaring Omtrent Gedrag vereist. Een assessment maakt onderdeel uit van de
selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

