
 

 
 
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 gemeenschappelijke meldkamer (GMK) regelt en coördineert 24 uur per dag de (spoedeisende) hulpverlening in de 
regio; het is hét punt waar alle meldingen  binnenkomen. In de GMK werken de meldkamers ambulancezorg, politie en 
brandweer gezamenlijk aan een snelle en efficiënte hulpverlening aan de burger in nood. De GMK is gevestigd in het 
hoofdbureau van de politie Gelderland-Zuid in Nijmegen en heeft ruim 75 medewerkers. 
Door vertrek van een medewerker zijn wij op zoek naar een 
 

Verpleegkundig centralist 
36 uur per week 

 
De verpleegkundig centralist werkt onder het afdelingshoofd MKA. Indien nodig ben je beschikbaar voor het periodiek 
verrichten van bereik- en/of beschikbaarheidsdiensten. 
 

Wat ga je doen? 
 Je hebt een coördinerende taak in de ambulancezorgverlening en fungeert als spil tussen de patiënt c.q. de 

zorgvrager van de ambulancezorgverlening enerzijds en de in zijn gebied opererende ambulances anderzijds. 

 Je indiceert  geprotocolleerd de medische hulpvraag en bepaalt de noodzaak en urgentie van de aanvraag en 
de wijze waarop de medische hulp kan plaatsvinden. Indien nodig aangevuld met instructies aan de melder. 

 Je bewaakt en coördineert de inzet, beschikbaarheid en spreiding van de ambulances. 

 Je bepaalt  in kwalitatieve en kwantitatieve zin de inzet van ambulancezorg. 

 Je draagt zorg voor de opschalingprocedures bij grote incidenten en rampen. 

 Je legt en onderhoudt  in- en externe contacten. 
 

Wat breng je mee? 
 Verpleegkundige opleiding  (minimaal  niveau 4). 

 Inschrijvingsbewijs in het BIG register als verpleegkundige. 

 Diploma verpleegkundig centralist Meldkamer Ambulancezorg (SOSA/METS), of het behalen van het diploma 
binnen een door de werkgever gestelde termijn . 

 Het beschikken over de verplichte landelijke en regionale (na)-scholingscertificaten. 

 Ervaring in de intra- dan wel extramurale gezondheidszorg. 

 Zeer goede kennis van regionale geografie en infrastructuur is een pre. 

 Goede hantering van en ervaring met voor de functie relevante geautomatiseerde systemen. 
 
Je beschikt over een professionele beroepshouding. Je blijft kalm, objectief en adequaat communiceren in 
moeilijke situaties. Je bent in staat in teamverband te werken, ook als dit de eigen discipline overstijgt. 

 
 
Wat bieden we jou? 

 
We bieden je een salaris tot maximaal 
€ 3691,- bij een aanstelling van 36 
uur, volgens schaal 9 van de CAO 
Ambulancezorg.  
 
In eerste instantie krijg je een tijdelijke 
aanstelling van een jaar. Daarna volgt, 
als je goed functioneert, een vast 
dienstverband. 

  

 
Bijzonderheden 

 
De standplaats is Nijmegen. 
 
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern 
en extern geplaatst. We gaan eerst met 
de interne kandidaten in gesprek. 
 
Een assessment kan deel uitmaken van 
de procedure. 
 
Bij aanstelling vragen we je een 
Verklaring omtrent gedrag aan te 
leveren. 

 

 
Geïnteresseerd? 

 
Neem gerust contact op met  
Mark de Laat, teamleider MKA 
06 53 92 90 91. 
 
We ontvangen je motivatie en cv  
graag uiterlijk 22 april 2018. 
 
Mail je reactie naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl 
 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 17-18 en je naam 

 
www.vrgz.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs. 
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