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 met ingang van eind november 2019
gevestigd in Arnhem (Meldkamer Arnhem Nijmegen, MAN) en heeft ruim 75 medewerkers.

Ben jij een ervaren verpleegkundige die het hoofd koel houdt en helder communiceert?
Kom dan op de meldkamer werken!
We zoeken

Verpleegkundig centralisten
24 - 36 uur per week
Wat ga je doen?
•
•
•

Je coördineert de ambulancezorgverlening en bent de spil tussen aanvragers en ambulances.
Je bepaalt de urgentie en de aard van de hulp aan de hand van een protocol. Waar nodig geef je zelf al instructies.
Je bewaakt de beschikbaarheid en waarborgt de paraatheid van de ambulances en bij grote incidenten en rampen regel je
de opschalingprocedures.

•

Je bent in het bezit van een verpleegkundige opleiding niveau 4 of 5 en een geldige registratie in het BIG-register als
verpleegkundige.
Je bent in het bezit van een diploma verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg (AvA), of je bent bereid om dit
diploma te halen.
Je bent in het bezit van de verplichte landelijke en regionale (na)-scholingscertificaten.
Je kunt goed overweg met geautomatiseerde systemen.
Je bent kalm, objectief en kunt adequaat communiceren in moeilijke situaties.
Je bent in staat om in teamverband te werken, ook als dit de eigen discipline overstijgt.
Je werkt vanuit onze drie kernwaarden ‘vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap’.

Wat breng je mee?
•
•
•
•
•
•

Wat bieden we jou?

Bijzonderheden

Nieuwsgierig

We bieden je een salaris tot maximaal
€ 3.664,- bij een contract van 36 uur
volgens FWG schaal 50 van de CAO
Ambulancezorg.

De standplaats is de Beekstraat in Arnhem.

Neem gerust contact op met
Mark de Laat, hoofd MKA
06 539 290 91

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

Een assessment kan deel uitmaken van de
procedure.

Serieuze kandidaten krijgen de kans
een dag op de meldkamer mee te kijken.

Een antecedentenonderzoek door de politie is
voorwaarde voor aanstelling.

Geïnteresseerd?
Mail je reactie naar
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
pzsollicitatie@vrgz.nl.
Vermeld in de onderwerpregel
VR 99-20 en je naam

De GMK maakt deel uit van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In Veiligheidsregio Gelderland-Zuid werken de hulpdiensten van
brandweer en ambulancezorg en veertien gemeenten samen om grootschalige incidenten, rampen en crises te voorkomen, te
bestrijden en te beperken.
Lees meer over de organisatie op www.vrgz.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

