De 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 ambulancezorg 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.
De meldkamer is gesitueerd in het World Port Center in Rotterdam. De meldkamer
coördineert al het ambulancevervoer.
Schrik je niet van ad-hoc problemen, maar vind je het een mooie uitdaging om deze op
te lossen, solliciteer dan nu naar de functie van:

Uitgiftecentralist Meldkamer Ambulancezorg
Wat ga je doen?
In de functie van uitgiftecentralist Meldkamer Ambulancezorg voer je de volgende taken
uit:
 Coördineren van Ambulancezorg in de regio
 Monitoren van de beschikbaarheid van ambulance eenheden
 Zet ambulance eenheden in op indicatie van de verpleegkundig centralist MKA
 Bewaken van de paraatheid
 Taken gericht op rampenbestrijding & opschaling
Wat bezit jij?
 In het bezit van een diploma MBO niveau 3 (ongeacht de aard van de opleiding)
 Bereidheid tot het volgen van het inwerktraject tot uitgiftecentralist;
 Aantoonbaar Mbo+ werk- en denkniveau;
 Affiniteit met geautomatiseerde systemen/typevaardigheden;
 Geografische kennis van de regio;
 Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 Competenties: stressbestendigheid, flexibiliteit, collegialiteit, samenwerken,
creativiteit en inlevingsvermogen.
 Ervaring in de acute hulpverlening is een pre (politie, brandweer, ambulance)
Welke arbeidsvoorwaarden bieden wij?
 Een tijdelijke aanstelling voor zeven maanden met uitzicht op een vast dienstverband.
 Het salaris is afhankelijk van opleiding, ervaring en competenties. Tijdens de opleiding
wordt je ingeschaald in de aanloopschaal.
 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
Richtje Kant, teamleider Meldkamer Rotterdam, telefoonnummer: 06-537 928 30. Heb je
vragen over de procedure dan kun je contact opnemen met Judith Scholten- Prins, HR
adviseur, telefoonnummer: 078 -7704032.
Interesse?
Graag ontvangen wij voor 19 mei 2021 jouw motivatiebrief en CV via HR@ravzhz.nl t.a.v.
J.E. Scholten- Prins, HR adviseur.
Voor het vervullen van een functie die onder de CAO sector Ambulancezorg valt, is een
Verklaring Omtrent Gedrag vereist. Een stagedag op de meldkamer maakt onderdeel uit
van de selectieprocedure. Een assessment of antecedentenonderzoek kan deel uitmaken
van de selectieprocedure.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

