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

met ca. 220 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.  
 

Ter ondersteuning aan het operationele proces werken ongeveer 25 medewerkers op het 

bedrijfsbureau en het trainingscentrum, onder leiding van het Hoofd Bedrijfsbureau. De 

docent of onderwijskundige is werkzaam op het trainingscentrum. De standplaats van het 

trainingscentrum is Dordrecht.  

 

Ben jij de creatieve, innovatieve, leergierige en enthousiaste spin in het web die energie 

krijgt van onderwijs? Twijfel niet en solliciteer naar de functie van:  
 

Docent/ onderwijskundige 

24-36 uur per week 

 
 

Op het trainingscentrum werk je als docent of onderwijskundige samen met collega-

docenten, trainers, de regionaal opleidingscoördinator (ROC), technisch 

onderwijsassistent en de medisch manager Ambulancezorg. Samen zorgen jullie ervoor 

dat zowel ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs als ook de medewerkers 

midden- en laagcomplexe zorg van de zorgambulance en de meldkamercentralisten hun 

benodigde kennis opdoen. Jij bent samen met de andere docenten verantwoordelijk voor 

de inhoudelijke kennisoverdracht aan de medewerkers van de ambulancedienst. De 

inhoud van de regionale opleidingen zijn gebaseerd op het regionaal opleidingsplan. Jij 

denkt hierover mee en schrijft hieraan mee. 

 

Wat ga je doen?  

• Je levert een bijdrage aan het onderwijs binnen het trainingscentrum; 

• Je coacht en ondersteunt trainers, collega’s en studenten;  

• Je ontwikkelt toetsen en lesprogramma’s;  

• Je ontwikkelt en legt verbanden tussen het vakgebied ambulancehulpverlening en 

onderwijs met inachtneming van didactische principes;  

• Je initieert vernieuwing en geeft invulling aan scholing en programmaonderdelen;  

• Je neemt initiatief voor persoonlijke, vakinhoudelijke kwaliteitsontwikkeling.  
 

Wat zijn de functie-eisen?  
• Theoretische en praktische kennis van de acute zorg en ambulancezorg/ 

ziekenhuiszorg is een pré;  

• In bezit van lesbevoegdheid in de richting Gezondheidszorg & Welzijn of de 

bereidheid om een lesbevoegdheid te behalen;  

• Kennis van diverse onderwijskundige technieken en werkvormen;  

• Kennis van en ervaring met coaching;  

• Ervaring en/of affiniteit met volwassen onderwijs;  

• Stressbestendigheid en flexibiliteit zijn belangrijke persoonlijke eigenschappen in 

deze functie.  

 

Wat bieden wij?  

Inschaling gebeurt conform de CAO Ambulancezorg en is afhankelijk van opleiding en 

ervaring. De functie van docent wordt op dit moment door FWG opnieuw beschreven en 

gewaardeerd. Daarnaast bieden wij een aantal aantrekkelijke secundaire 

arbeidsvoorwaarden, waaronder opleidingsmogelijkheden, opbouw van een persoonlijk 
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levensfasebudget, bedrijfsfitnessplan, een 

fietsplan en een eindejaarsuitkering van 8,33%.  

 

Wil je meer informatie?  

Wil je meer informatie naar aanleiding van deze vacature? Neem dan contact op met het 

trainingscentrum via het algemene nummer: 088-1800 645.  
Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Judith Scholten- Prins, HR-

adviseur, via het telefoonnummer 088-1800 616. 

 

Interesse?  

Stuur dan je CV en motivatie uiterlijk woensdag 29 juni 2022 naar hr@ravzhz.nl ter 

attentie van mevrouw Judith Scholten- Prins, HR-adviseur.  
 

De gesprekken zullen plaatsvinden op: donderdag 14 juli 2022.  

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. 

 


