
 
 

De Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid U.A. is een regionale 
ambulancevoorziening die met ca. 200 enthousiaste en hoog opgeleide medewerkers op 
een professionele en verantwoorde wijze de ambulancezorgverlening binnen de regio 
Zuid-Holland Zuid verzorgt. Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg staan daarbij centraal.  
 
Ter ondersteuning aan het operationele proces werken ongeveer 25 medewerkers op het 
bedrijfsbureau, onder leiding van het Hoofd Bedrijfsbureau. De standplaats van het 
bedrijfsbureau is Papendrecht.  

 

Ben jij communicatief sterk en klantgericht? Wij zoeken een: 
 

Receptionist(e) 
32 - 36 uur per week 

(vaste werkdagen zijn woensdag en vrijdag, overige werkdagen in overleg) 
 

 

 

Wat ga je doen? 

Jij bent hét gezicht van onze organisatie!  Je bent het eerste aanspreekpunt voor gasten 

en onze medewerkers. Wij zoeken iemand die klantgericht is en onze gasten een welkom 

gevoel geeft.  

 

 

Jouw werkzaamheden: 

 Beantwoorden van de telefoon; 

 Ontvangen en verwelkomen van gasten; 

 Bestellingen verzorgen; 

 Verrichten van lichte administratieve werkzaamheden. 

 

 

Wat heb je nodig? 

 Je beschikt over MBO werk- en denkniveau; 

 Je bent representatief en communicatief sterk; 

 Je bent uitstekend in de Nederlandse taal;  

 Je hebt enige ervaring als telefoniste/ receptioniste. 
 
 
Welke arbeidsvoorwaarden bieden wij? 

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

 Het salaris is afhankelijk van opleiding, ervaring en competenties en bedraagt 

maximaal € 2.741,- bruto op basis van 36 uur.  

 Daarnaast bieden wij een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, 

waaronder opleidingsmogelijkheden, opbouw van een persoonlijk levensfasebudget, 

bedrijfsfitnessplan, een fietsplan en een ruime eindejaarsuitkering. 
 
 
Wil je meer informatie? 
Als je informatie wilt over de inhoud van de functie neem dan contact op met mevrouw 
Francis van Diem, telefoonnummer: 078-7704030. Heb je vragen over de procedure dan 
kun je contact opnemen met Judith Scholten- Prins, HR adviseur, telefoonnummer: 078 -
7704032. 
 
 



 
 

Interesse? 

Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief en CV voor woensdag 19 mei 2021 via 

hr@ravzhz.nl t.a.v. J.E. Scholten- Prins, HR adviseur. 

 

De gesprekken zullen plaatsvinden op: woensdag 2 juni 2021. 

Wil je deze datum alvast reserveren in de agenda? 

 

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

Verklaring Omtrent Gedrag vereist. Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de 

selectieprocedure. 

 
 
 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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