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 210 medewerkers.

Ben jij een ervaren IC, MC, SEH of anesthesie verpleegkundige
die het hoofd koel houdt en helder communiceert?
Kom dan werken in de Ambulancezorg Gelderland-Zuid.
We zoeken

collega’s die opgeleid willen worden tot
Ambulanceverpleegkundige
Wat ga je doen?









Je werkt samen met een chauffeur op de ambulance.
Je werkt conform het Landelijke Protocol Ambulancezorg, onderkent systematisch en classificeert de
hulpvraag van de patiënt; verleent binnen de wettelijke kaders zelfstandig ambulancezorg.
Je geeft de ambulancechauffeur aanwijzingen om te assisteren bij verpleegkundige, medische dan wel
medisch-technische handelingen.
Je begeleidt de patiënt tijdens het vervoer naar de gewenste locatie. Je informeert en begeleidt de
familie en relaties van de patiënt; stelt omstanders gerust en organiseert zo nodig nazorg.
Vanuit de functionaliteit als ambulanceverpleegkundige start je de medische hulpverleningsketen op in
zowel normale- als opschalingsomstandigheden en je zorgt voor afstemming van de medische
hulpverlening met andere partners binnen de totale keten van de acute zorg.
Je draagt zorg voor volledige en adequate invulling van de ambulance-zorggegevens.
Je 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.
Je legt en onderhoudt in- en externe contacten.

Wat breng je mee?







Diploma Verpleegkundige A, MBO-V (niveau 4) of HBO-V (niveau 5).
Registratie in het BIG-register als verpleegkundige.
Je beschikt als verpleegkundige over een van de volgende CZO-erkende aantekeningen: IC, MC, SEH,
anesthesie.
Ook kandidaten met een CZO-erkende CCU-opleiding worden uitdrukkelijk verzocht te solliciteren.
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.

Bovendien beschik je over een professionele beroepshouding. Je blijft kalm, objectief, besluitvaardig en
stressbestendig in alle situaties en omstandigheden en bent onafhankelijk en zelfstandig in staat om tot actie
over te gaan. Je hebt een klantvriendelijke, empathische beroepshouding. En je bent in staat in teamverband
te werken.

Wat bieden we jou?

Bijzonderheden

Geïnteresseerd?

We bieden je een salaris tot
maximaal € 3691,- (excl. ORT) bij
een aanstelling van 36 uur
volgens schaal 9 van de
CAO Ambulancezorg.

Deze vacature plaatsen we tegelijkertijd
intern en extern. We gaan eerst met de
interne kandidaten in gesprek.

Neem gerust contact op met
Frans Spee, sectorhoofd RAV,
06 - 53 67 16 02.
We ontvangen je motivatie en cv
graag uiterlijk 21 oktober 2018

In eerste instantie krijg je een
tijdelijke aanstelling van een jaar.
Als je goed functioneert, volgt
een vast dienstverband.

We zoeken kandidaten voor diverse
standplaatsen.
Het gaat om een functie van minimaal 32
uur en maximaal 36 uur.
Een assessment maakt deel uit van de
procedure.

Mail je reactie naar
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
pzsollicitatie@vrgz.nl
Vermeld in de onderwerpregel
VR 51-18 en je naam

Het kunnen verkrijgen van een VOG is
voorwaarde voor de aanstelling.

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

