
 

 
 
Daadkrachtig 
Betrouwbaar 
Alert 

 
 
In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid werken de hulpdiensten van brandweer en 
ambulancezorg en zestien gemeenten samen om grootschalige incidenten, rampen en 
crises te voorkomen, te bestrijden en te beperken. Naast deze hulpdiensten bestaat de 
Veiligheidsregio uit de gemeenschappelijke meldkamer, de geneeskundige 
hulpverleningsorganisatie en het veiligheidsbureau. In totaal telt de organisatie zo’n 1300 
medewerkers waarvan zo’n 700 vrijwilligers van de brandweer.  

 
 

 
De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) staat voor professionele ambulancezorg in Gelderland-Zuid, opereert  onder 
de regie van de Meldkamer Ambulancezorg vanuit vijf standplaatsen in de regio (Rumpt,  Kesteren, Tiel, Beuningen en 
Nijmegen) en heeft ruim 200 medewerkers. 
 
Wij zijn voor de teams Tiel en Kesteren (die naar verwachting uiterlijk in 2019 worden samengevoegd op één locatie ) op 
zoek naar een 

Teamleider RAV 
36 uur  

. 
De teamleider werkt rechtstreeks onder het sectorhoofd. De teamleider geeft leiding aan één of meer teams van de RAV 
en levert een bijdrage aan de beleidsimplementatie binnen het team. 
 
Wat ga je doen? 

 Je geeft integraal leiding aan de teams (met ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs).  

 Je regelt en bewaakt de uniformiteit van de uitvoering van werkzaamheden, houdt toezicht op het gebruik van 
vastgestelde protocollen en materialen en toetst werkprocessen op doelmatigheid en doeltreffendheid. 

 Je optimaliseert de continuïteit, kwaliteit en communicatie van en binnen de teams. 

 Je participeert als vertegenwoordiger van de RAV in commissies en werkgroepen. 

 Je bewaakt en optimaliseert de roostereffectiviteit binnen de vastgestelde kaders.  

 Het management geef je gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van primaire en ondersteunende processen, 
procedures en beleid.  

 Je legt en onderhoudt in- en externe contacten. 

 Bij ziekteverzuim van medewerkers uit het team ben je casemanager.  

 Je voert jaar- en beoordelingsgesprekken met medewerkers. 

 Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging en het kwaliteitsbeleid  binnen het team. 

 Je bent verantwoordelijk voor het optimaliseren en faciliteren van de arbeidsomstandigheden en het naleving van de 
arbovoorschriften zodat er veilig gewerkt kan worden. 

 Je stuurt en coacht op het behalen van de voorgeschreven prestatienormen  en de vastgestelde KPI’s.  

 Je participeert in het OAW (Operationele Achterwacht) piket. 
 

 
Wat breng je mee? 

 HBO werk- en denkniveau, leidinggevende ervaring in vergelijkbare functie en context  en een relevante 
managementopleiding. 

 De belangrijkste competenties zijn innoveren,  integriteit, flexibiliteit: bewuste en doelgerichte communicatie, 
overtuigingskracht en stressbestendigheid. 

 
 
Wat bieden we jou? 

 
We bieden je een salaris tot 
maximaal € 4103 bij een aanstelling 
van 36 uur, volgens schaal 10 van 
de Salaristabel CAO-
ambulancezorg.  
 
De rechtspositie is gebaseerd op de 
CAO-ambulancezorg. 
 
In eerste instantie krijg je een 
tijdelijke aanstelling van een jaar. 
Daarna kan als je goed functioneert, 
een vast dienstverband volgen. 

 

 
Bijzonderheden 

 
Deze vacature plaatsen we tegelijker-
tijd intern en extern. We gaan eerst 
met de interne kandidaten in gesprek. 
 
Een assessment maakt deel uit van 
de procedure. 
 
Bij aanstelling vragen we je een 
Verklaring omtrent gedrag aan te 
leveren. 
 

 

 
Nieuwsgierig?  

 
Neem gerust contact op met 
Ebru Karakurum, HR-adviseur 
088 -4575145 
 
Geïnteresseerd? 

We ontvangen je motivatie en cv graag 
uiterlijk 4 februari 2018 

 
Mail je reactie naar 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl 
 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 02-18 en je naam 

 

Lees meer op www.vrgz.nl  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs 
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