
  

 
 
Daadkrachtig, betrouwbaar en alert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie?  

Voor nadere inlichtingen kunt u 
contact opnemen met  
de heer F. Spee,  
sectorhoofd ambulancezorg 

telefoon 088 - 4575073 
 
Nieuwsgierig en geïnteresseerd? 

Uw reactie voorzien van motivatie 
en c.v. ontvangen wij graag  
uiterlijk 13 mei 2015. 

 
U kunt uw reactie mailen naar: 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, 
t.a.v. mevrouw M. Groenen,  
senior adviseur P&O, 
e-mail: pzsollicitatie@vrgz.nl  
Vemeldt u in het onderwerp  
VR14-15 en uw naam. 
 
Verklaring omtrent gedrag: 

Verkrijgen van deze verklaring is 
voorwaarde voor aanstelling. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie  wordt afgewezen. 

 
In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (www.vrgz.nl) werken de hulpdiensten van 
brandweer en ambulancezorg en de zestien gemeenten samen om grootschalige 
incidenten, rampen en crises te voorkomen, te bestrijden en te beperken.  
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid telt 550 medewerkers met daarnaast  
ca. 800 vrijwilligers van de brandweer en bestaat uit vijf sectoren: de regionale 
ambulancevoorziening, de brandweer, de gemeenschappelijke meldkamer,  
de geneeskundige hulpverleningsorganisatie en het veiligheidsbureau en een 
aantal ondersteunende en stafafdelingen. De sectoren werken nauw samen met 
een groot aantal partners in veiligheid. Dit maakt de VRGZ tot een hecht 
samenwerkingsverband en een stevige veiligheidsorganisatie voor de ruim  
530.000 inwoners van Gelderland-Zuid. 

 
De regionale ambulancevoorziening staat voor een professionele ambulance-zorg 
in Gelderland-Zuid: doelmatig, doeltreffend, patiëntgericht, veilig en afgestemd op 
de reële behoeften van de patiënt en de ketenpartners, zoals ziekenhuizen, 
traumazorg en verpleeg- en verzorgingshuizen. De regionale ambulance-
voorziening opereert vanuit  zes standplaatsen in de regio en heeft ruim  
180 medewerkers.  Door het vertrek van een medewerker zijn wij op zoek voor 
onze nieuwe standplaats Rumpt naar een: 

Ambulanceverpleegkundige 
(20 - 36 uur)  

vacaturenummer VR 14-15 

U werkt  hiërarchisch  onder de teamleider. Indien nodig bent u beschikbaar voor 
het periodiek verrichten van bereik- en/of beschikbaarheidsdiensten. 
 
Hoofdtaken: 

 U werkt conform het Landelijke Protocol Ambulancezorg, onderkent 
systematisch en classificeert de hulpvraag van de patiënt; verleent  
binnen de wettelijke kaders zelfstandig ambulancezorg. 

 U geeft de ambulancechauffeur aanwijzingen om te assisteren bij 
verpleegkundige, medische dan wel medisch-technische handelingen. 

 U begeleidt de patiënt tijdens het vervoer naar de gewenste locatie; u 
informeert en begeleidt de familie en relaties van de patiënt; stelt 
omstanders gerust en organiseert zo nodig nazorg. 

 U start vanuit de functionaliteit als ambulanceverpleegkundige de 
medische hulpverleningsketen op in zowel normale als 
rampomstandigheden en zorgt voor afstemming van de medische 
hulpverlening met andere partners binnen de totale keten van de 
spoedeisende zorg. 

 U draagt zorg voor volledige en adequate invulling van de 
ambulancezorggegevens; u bent verantwoordelijk voor de controle en  
het onderhoud van zowel het patiënten compartiment als de apparatuur 
en vult zo nodig hulpmaterialen, vloeistoffen en medicamenten aan. 

 U legt en onderhoudt  in- en externe contacten. 
 
Kennis en ervaring:  

 Verpleegkundige opleiding op HBO-niveau (kwalificatieniveau 5). 

 Registratie in het BIG-register als verpleegkundige. 

 SOSA-certificaat ambulanceverpleegkundige (dan wel het behalen van  
het certificaat binnen een door de werkgever gestelde termijn). 

 Registratie als ambulanceverpleegkundige in het Register 
Beroepsoefenaren Ambulancezorg (RBA). 

 Geldige bekwaamheidsverklaring MMA (dan wel het verkrijgen hiervan 
binnen een door de werkgever gestelde termijn. 

 Beschikking over de verplichte landelijke en regionale 
nascholingscertificaten. 

 Ervaring in de intra- dan wel extramurale gezondheidszorg. 

 Kennis van en ervaring met het uitvoeren van de voorbehouden  
technische handelingen o.b.v. artikel 39 Wet BIG. 

 
Competenties:  

U beschikt over een professionele beroepshouding. U blijft kalm, objectief en 
moeilijke situaties meester. U bent onafhankelijk,  zelfstandig en in staat om tot 
onmiddellijke actie over te gaan. U bent in staat in teamverband te werken. 
 
Salaris en rechtspositie:  

De salariëring bedraagt maximaal schaal 9 (minimaal  € 2.405,-  en maximaal  
€ 3.557,-  bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week), behorend bij de CAO 
sector ambulancezorg. Het betreft een aanstelling voor één jaar. Bij goed voldoen 
volgt een aanstelling voor onbepaalde tijd. De rechtspositie is gebaseerd op de 
CAO ambulancezorg. Een assessment  maakt deel uit van de selectieprocedure. 
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