
 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie?  

Voor nadere inlichtingen kunt u contact 
opnemen met  
Frans Spee, 
sectorhoofd Ambulancezorg 

via 088-4575073 
 
Geïnteresseerd? 

Uw reactie met motivatie en cv 
ontvangen we graag  
uiterlijk 9 september 2016. 

De selectiegesprekken vinden plaats 
op 19 of  26 september 2016  
Een praktijktoets  vindt plaats  op 28 
september. 
 
 
Mail uw reactie naar: 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, 
t.a.v. Jolanda Kaal,  adviseur P&O, 
e-mail: pzsollicitatie@vrgz.nl  
 
Vermeld in de onderwerpregel: 
VR 29-16 en uw naam 

 
 
Verklaring omtrent gedrag: 

Verkrijgen van deze verklaring is 
voorwaarde voor aanstelling. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie stellen we niet op prijs. 

Daadkrachtig, betrouwbaar en alert                                           
 
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 professionele ambulancezorg 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 ambulancevoorziening opereert  onder de regie van de Meldkamer 
Ambulancezorg vanuit zes standplaatsen in de regio en heeft ruim 200 medewerkers. 
Wij zijn voor diverse standplaatsen op zoek naar: 
 

Ambulanceverpleegkundigen (m/v) 
(24 - 36 uur) vacaturenummer VR 29-16 

 

De ambulanceverpleegkundige  werkt  onder de teamleider. 
 
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 opschalingsomstandigheden en 
zorgt voor afstemming van de medische hulpverlening met andere partners 
binnen de totale keten van de acute zorg. 

 U draagt zorg voor volledige en adequate invulling van de ambulance-
zorggegevens. 

 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:  

 Diploma Verpleegkundige A; MBO-V (niveau 4) of HBO-V (niveau 5) 

 Registratie in het BIG register als verpleegkundige. 

 Beschikt over een van de volgende CZO-erkende aantekeningen: IC, SEH of 
anesthesie. 

 In bezit van de initiële opleiding Ambulanceverpleegkundige, of bereid zijn om 
deze opleiding te volgen (volledig vergoed door de werkgever). Tijdens de duur 
van de initiële opleiding is een dienstverband van minimaal 32 uur  noodzakelijk. 

 In bezit van rijbewijs B. 
 

Competenties:  

U beschikt over een professionele beroepshouding.  
U blijft kalm, objectief, besluitvaardig en stressbestendig in alle situaties en 
omstandigheden en bent onafhankelijk en  zelfstandig in staat om tot actie over te gaan.  
U heeft een klantvriendelijke, empathische  beroepshouding. 
U bent in staat in teamverband te werken. 
 
Salaris en rechtspositie:  

Het salaris is minimaal  € 2.429,-  en maximaal € 3.593,-  bij een fulltime dienstverband 
van 36 uur per week), volgens de salaristabel van de CAO sector ambulancezorg. Het 
betreft een aanstelling voor één jaar. Bij goed functioneren kan een aanstelling voor 
onbepaalde tijd volgen. De rechtspositie is gebaseerd op de CAO ambulancezorg. Een 
assessment  maakt deel uit van de selectieprocedure. 
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid hebben 
interne kandidaten voorrang. 
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