
 

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

 

Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid U.A. is een ambulancevoorziening die 

met ca. 200 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.  

 

Wegens het vertrek van de huidige functionaris, zijn we op zoek naar een stevige en 

professionele beleidsadviseur/bestuurssecretaris voor onze ambulancedienst. In deze 

functie bekleed je een strategische positie binnen ons bedrijf. De standplaats van het 

bedrijfsbureau is Papendrecht. De medewerkers van het bedrijfsbureau ressorteren onder 

de leiding van het Hoofd Bedrijfsbureau. Op het bedrijfsbureau zijn ongeveer 25 collega's 

werkzaam.  

 

Verbinden, adviseren en ondersteunen, zijn de kernbegrippen voor deze functie. 

 

Beleidsadviseur/bestuurssecretaris 
(28 - 36 uur per week) 

 

 

Als beleidsadviseur adviseer en ondersteun je directie en het MT op strategisch niveau.  

Als bestuurssecretaris ben je adviserend en ondersteunend aan de directeur-bestuurder, 

Raad van Commissarissen (RvC) en de Algemene Ledenvergadering (ALV). Je levert 

daarbij input voor bestuurlijke besluitvorming en creëert draagvlak binnen de 

organisatie. Als beleidsadviseur heb je tevens een proactieve rol en signalerende functie 

om ontwikkelingen op diverse terreinen en trends op elkaar af te stemmen en deze te 

vertalen naar strategisch organisatiebeleid.  

 

Wat ga je doen? 

 Je draagt zorg voor de organisatie, voorbereiding, uitwerking en het naleven van 

afspraken en bewaakt de uitvoering van de vergaderingen en besluitvormingsproces 

van Raad van Commissarissen en Algemene Ledenvergadering; 

 Je bent de spil tussen het bestuur, het MT en de medewerkers. Je brengt 

samenwerking tot stand tussen verschillende disciplines intern en tussen 

ketenorganisaties; 

 Jij adviseert actief richting bestuurder, MT, collega's en OR over (strategisch) beleid, 

het besluitvormingsproces, wet- en regelgeving en good governance; 

 Beleid schrijven doe je graag en goed. Dit doe je op operationeel, tactisch en 

strategisch niveau. Je werkt hierbij nauw samen met het Hoofd Bedrijfsbureau;  

 Je beoordeelt of laat de door derden voorgestelde juridische constructies en 

overeenkomsten t.b.v. samenwerkingsverbanden, constructies binnen de organisatie 

beoordelen; 

 Jouw wijze van communiceren is helder en toegankelijk en past binnen alle lagen van 

de organisatie en naar buiten toe; 

 Je bent een projectleider in hart en nieren. Je ontwerpt, implementeert, begeleidt en 

evalueert (deel-)projecten (in- en extern), neemt deel aan projecten, die 

multidisciplinair en complex kunnen zijn. Je houdt regie en ziet toe op coördinatie.  

 

 Wat bezit jij? 

 Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau, aangevuld met ruime functionele 

ervaring, actuele kennis van de wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied 

van acute zorg, bij voorkeur op het terrein van ambulancezorg en governance; 

 Ervaring in samenwerking met huisartsen, SEH's en overige ketenpartners binnen de 

acute zorg is noodzakelijk om in te kunnen spelen op ontwikkelingen; 

 Kennis van en ervaring met organisatorische en sociaal-maatschappelijke 

ontwikkelingen; 

 Je bent zelfstandig, creatief, proactief en probleemoplossend;  
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 Je bent flexibel en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden;  

 Je werkt planmatig en kan goed samenwerken;  

 Bestuurlijke en organisatiesensitiviteit. 

 

Wat bieden wij? 

Inschaling gebeurt conform de CAO Ambulancezorg en bedraagt voorlopig maximaal € 

5.504,- bruto per maand, met 8,33% vakantiebijslag en eindejaarsuitkering. Daarnaast 

hebben wij nog een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 

tegemoetkoming in de kosten van een sportabonnement, een fietsplan en 

collectiviteitskorting op verzekeringen. 

 

Wil je meer informatie? 

Als je meer informatie wilt over de inhoud van de functie neem dan contact op met de 

heer Hans Janssen, directeur-bestuurder, telefoonnummer: 078 – 770 8520. Voor vragen 

over de procedure kun je contact opnemen met Judith Scholten- Prins, HR adviseur, 

telefoonnummer: 06 57083215.  

 

Heb je interesse? 

Wij ontvangen graag je motivatiebrief met c.v. uiterlijk 29 november 2020 per mail: 

HR@ravzhz.nl.  

 

Planning 

Voor de gesprekken hebben wij twee data gereserveerd: maandag 7 december 2020 en 

maandag 14 december 2020. Wil je deze data alvast reserveren in de agenda? 

 

De gespreksronde bestaat uit twee gesprekken. Deze gesprekken vinden aansluitend aan 

elkaar plaats. Het eerste gesprek is met de directeur-bestuurder en HR, het tweede 

gesprek is met het hoofd Bedrijfsbureau en HR. Bij een van de gesprekken sluit een MT-

lid aan.  

 

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

 


