Ambulancezorg Gelderland-Zuid levert uitstekende ambulancezorg aan iedereen die woont, werkt en verblijft in ons
gebied. Daarmee dragen we in belangrijke mate bij aan een veilige leefomgeving. Wij zijn betrokken professionals, tonen
eigenaarschap en zijn resultaatgericht.

Wil jij bijdragen aan de medische kwaliteit van de acute zorg?
En heb jij een afgeronde VS- of PA-opleiding?
We zoeken twee personen voor de functie van

Medisch adviseur
24 tot 32 uur per week
eventueel te combineren met de functie van ambulanceverpleegkundige

Wat ga je doen?
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je adviseert gevraagd en ongevraagd binnen het Bureau Medisch Advies over alles wat de medische
kwaliteit van de acute zorg in het algemeen, en de ambulancezorg in het bijzonder, aangaat. Dit betreft
zowel vakinhoudelijke zaken (bekwaamheid, materialen, protocollen) als het proces van
(keten)zorgverlening intern en extern.
Je draagt bij aan het schrijven van beleidsstukken, het verbeteren en/of ontwikkelen van zorginhoudelijke protocollen en richtlijnen en doet voorstellen ten aanzien van de implementatie hiervan.
Binnen Bureau Medisch Advies draag je zorg voor de continuïteit in medisch-managementtaken.
Je bent aanspreekpunt voor medewerkers bij vragen ten aanzien van zorggerelateerde richtlijnen en
procedures.
Je voert operationele taken uit, zoals de behandeling van incidentmeldingen, klachten,
verbetervoorstellen en calamiteiten.
Je monitort de kwaliteit van de zorgverlening en signaleert afwijkingen in prestatie-indicatoren.
Je initieert en leidt projecten binnen je vakgebied.
Je werkt nauw samen met het Bureau Medisch Advies van Ambulancezorg Gelderland-Midden.
Je vertegenwoordigt het Bureau Medisch Advies zo nodig in ketenoverleg (klein ROAZ, focusgroepen),
regionale en landelijke commissies in het kader van acute zorg.
Je participeert in een medisch achterwachtpiket.

Wat breng je mee?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde opleiding als Verpleegkundig Specialist (VS) acute zorg of een afgeronde
opleiding tot Physician Assistant (PA).
Je hebt werkervaring in de acute zorg.
Werkervaring als ambulanceverpleegkundige is een pre.
We gaan met kandidaten in gesprek over de mogelijkheid tot behoud van de BIG-registratie binnen
onze organisatie of bij organisaties in ons netwerk.
Je beschikt over uitstekende contactuele en communicatieve eigenschappen.
Je hebt aantoonbare schrijfvaardigheden en belangstelling voor het schrijven van projectplannen.
Je hebt belangstelling voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
Je werkt vanuit onze drie kernwaarden ‘vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap’.

Wat bieden we jou?

Bijzonderheden

Geïnteresseerd?

Goede arbeidsvoorwaarden
volgens van de CAO
Ambulancezorg met o.a. per jaar
172 verlofuren en 35 uur
Persoonlijk Levensfasebudget
(PLB); 8,33% vakantietoeslag;
8,33% eindejaarsuitkering; € 0,19
p/km reiskostenvergoeding woonwerkverkeer (max. 100 km per dag).

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

Neem gerust contact op
met Monique Uijen, manager support
06 822 419 31

Een assessment maakt deel uit van de
procedure.

We ontvangen je motivatie en cv
graag uiterlijk zondag 27 februari 2022

Bij indiensttreding vragen we je een
Verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te
leveren.

Mail je reactie naar
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
pzsollicitatie@vrgz.nl

Je salaris wordt in overleg met jou
afgesproken en is afhankelijk van je
opleiding en ervaring.

Vermeld in de onderwerpregel
VR 18-22 en je naam

In eerste instantie krijg je een
tijdelijk contract van een jaar. Bij
gebleken geschiktheid en goed
functioneren kan een vast
dienstverband volgen.
.

Ambulancezorg Gelderland-Zuid 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.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

