
 

   

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie?  

Voor nadere inlichtingen kun je  
contact opnemen met  
Frans Spee, sectorhoofd RAV  
088 - 457 5051 
 

Geïnteresseerd? 

Je reactie met motivatie en cv 
ontvangen we graag  
uiterlijk 25 juni 2017  

 
Mail je reactie naar 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
pzsollicitatie@vrgz.nl  
 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 29-17 en je naam 
 
 

 
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 samenwerkings-
verband en een stevige veiligheidsorganisatie voor de ruim 530.000 inwoners van 
Gelderland-Zuid. 
 
De regionale ambulancevoorziening (RAV) 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 diverse 
standplaatsen in de regio en heeft ruim 200 medewerkers.  
 
De stafafdeling van de RAV is op zoek naar een junior of startende 
 

Beleidsmedewerker RAV (m/v) 
36 uur  

vacaturenummer VR 29-17 
 

De beleidsmedewerker werkt onder de directeur RAV.  
 
Taken 

 Ontwikkelt binnen aangegeven kaders en op basis van vastgestelde 
uitgangspunten beleidslijnen en vertaalt deze in beleidsnotities. 

 Ondersteunt en adviseert het MT van de RAV bij de dagelijkse bedrijfsvoering 
en bij nieuwe ontwikkelingen binnen de beleidsterreinen ambulancezorg en 
rampenbestrijding. 

 Draagt zorg voor een goed functionerend kwaliteitsmanagement- en 
patiëntveiligheidssysteem. 

 Signaleert en vertaalt landelijke ontwikkelingen op het eigen vakgebied in 
initiatieven voor lokaal RAV-beleid. 

 Vervult een coördinerende rol in de voorbereiding, implementatie en evaluatie 
van RAV beleid, waarbij de nadruk ligt op het schrijven van stukken. 

 Neemt deel aan projecten en is incidenteel als projectleider 
resultaatverantwoordelijk voor de uitvoering van projecten binnen het 
vastgestelde projectplan. 

 Legt en onderhoudt in- en externe contacten. 
 
Kennis en ervaring 

 Afgeronde universitaire opleiding bijv. bestuurskunde, bedrijfskunde of  
gezondheidswetenschappen. 

 Tot maximaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. 

 Aantoonbare schrijfvaardigheden. 

 Ervaring met beleidsprocessen en -projecten. 

 Kennis van de taakstelling en de structuur van de ambulancezorg is een pre. 
 
Competenties  

Je bent sterk in mondeling en schriftelijk communiceren en het opbouwen en 
onderhouden van relaties.  Je bent analytisch en proactief en je overziet 
bedrijfsprocessen en je kunt overtuigen. 
 
Salaris en rechtspositie 

Het salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en relevante werkervaring min. 
€2655,- en max. €4042,-. De functie is indicatief ingeschaald in schaal 10 van de 
CAO sector Ambulancezorg. In de loop van 2017 wordt meer duidelijk over de 
inschaling als de indeling in het functiewaarderingssysteem HR21 definitief is.  
Het betreft een tijdelijke aanstelling van bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar.  
De rechtspositie is gebaseerd op de CAO sector Ambulancezorg. 
 
Bij aanstelling vragen we je een Verklaring omtrent Gedrag aan te leveren. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentiestellen we niet op prijs. 
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