Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) 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.

Ben jij die kordate, enthousiaste aanpakker,
die op tactisch en strategisch niveau van wanten weet met (ambulance) zorg?
Wij zijn op zoek naar een

Beleidsadviseur Ambulancezorg
24 tot 28 uur
Wat ga je doen?
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Je geeft het MT AZGZ gevraagd en ongevraagd advies op de beleidsterreinen meldkamer / ambulancezorg en
opgeschaalde ambulancezorg.
Je ondersteunt het MT bij uiteenlopende bestuurlijke, organisatorische en tactisch-strategische processen.
Je verzamelt informatie over ontwikkelingen en trends in de maatschappij op het gebied van zorg, veranderingen in
wet- en regelgeving, financiering van de zorg. Je analyseert verkregen informatie over ontwikkelingen en beoordeelt
deze op toepasbaarheid en implicaties voor de organisatie.
Je ontwikkelt en implementeert tactisch en strategisch beleid.
Je coördineert de beleidscyclus, de besluitvormingsprocessen en de in- en externe verantwoording. Je voert de hele
beleidscyclus uit: Beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling, -advisering, –monitoring en –evaluatie.
Je ontwikkelt voorstellen voor mogelijke (vernieuwende) projecten, stelt daarvoor het plan van aanpak op en stelt het
projectteam samen.
Je coördineert diverse complexe, organisatiebrede projecten als projectleider of als lid van een projectteam, je
signaleert knelpunten en stuurt bij.
Je vertaalt projectresultaten naar verbeter- en beleidsvoorstellen op tactisch en/of strategisch niveau met betrekking
tot het vernieuwen of verbeteren van producten en/of dienstverlening. Je adviseert het management bij de
toepassing en implementatie hiervan.
Je initieert regionale en landelijke netwerkcontacten en onderhoudt deze. Je participeert in landelijke, sectorale
gremia en vertegenwoordigt AZGZ hierin.
Wat breng je mee?
Je hebt een academisch werk- en denkniveau.
Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.
Kennis van de taakstelling en de structuur van de ambulancezorg is een pre.
Je hebt ervaring met beleidsprocessen en projectmatig werken en je brengt aantoonbare
schrijfvaardigheden mee.
Je bent communicatief zeer vaardig; je hebt een eigen professionele mening zonder de verbinding te
verliezen met de ander.
Je bent in staat om in korte tijd ordening aan te brengen in hoofd- en bijzaken en te komen tot concrete
voorstellen voor vervolgstappen.
Je brengt de nodige dosis enthousiasme, vrolijkheid en pragmatisme mee.
Je hebt oog voor collega’s en hebt een open en nieuwsgierige houding.
Je handelt vanuit onze drie kernwaarden ‘vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap’.

Wat bieden we jou?

Bijzonderheden

Nieuwsgierig?

De functie is in ontwikkeling en de
verwachting is dat deze zal groeien naar
een meer strategische functie. Op dit
moment bieden we een salaris van
maximaal € 4.964,- volgens FWG schaal
60, bij een dienstverband van 36 uur
volgens de CAO Ambulancezorg.

Deze vacature wordt tegelijk intern en
extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid
hebben interne kandidaten voorrang.

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

Een assessment kan onderdeel uitmaken
van de procedure.

Het gaat om een functie van 24 tot 28
uur per week.

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

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

Jouw nieuwe werkplek wordt Nijmegen,
waarbij we het principe van ‘hybride
werken’ hanteren, dus gedeeltelijk vanaf
huis werken behoort tot de mogelijkheden.

Geïnteresseerd?
We ontvangen je motivatie en cv
graag uiterlijk dinsdag 21 juni 2022.
Mail je motivatie en cv naar
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
pzsollicitatie@vrgz.nl
Vermeld in de onderwerpregel
VR 43-22 en je naam

Ambulancezorg Gelderland-Zuid maakt deel uit van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In de 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.

