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 GelderlandZuid.
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
(18 - 36 uur)
vacaturenummer VR 13-15
De verpleegkundig centralist werkt hiërarchisch onder het afdelingshoofd MKA.
Indien nodig bent u beschikbaar voor het periodiek verrichten van bereik- en/of
beschikbaarheidsdiensten.

Meer informatie?
Voor nadere inlichtingen kunt u
contact opnemen met
de heer M. de Laat,
hoofd meldkamer ambulancezorg
telefoon (06) 53929091
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
VR 13-15 en uw naam.
Antecedentenonderzoek:
Voorwaarde voor aanstelling
is een antecedentenonderzoek
door de politie.

Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt afgewezen.

Hoofdtaken:
 U heeft 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.
 U 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.
 U bewaakt en coördineert de inzet, beschikbaarheid en spreiding van de
ambulances.
 U bepaalt in kwalitatieve en kwantitatieve zin de inzet van ambulancezorg.
 U draagt zorg voor de opschalingprocedures bij grote incidenten en rampen.
 U legt en onderhoudt in- en externe contacten.
Kennis en ervaring:
 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 pré.
 Goede hantering van en ervaring met voor de functie relevante
geautomatiseerde systemen.
Competenties:
U beschikt over een professionele beroepshouding. U blijft kalm, objectief en adequaat
communiceren in moeilijke situaties. U bent in staat in teamverband te werken, ook als
dit de eigen discipline overstijgt.
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.

