
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
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. 

 

Kun jij medewerkers meenemen in de veranderingen die nodig zijn? 
 

Wij zoeken een 

Teamleider Ambulancezorg 
Ambulancezorg Gelderland-Zuid 

32-36 uur per week 
 
Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) is in ontwikkeling, waarbij het doel is om toekomstbestendig te worden door nog beter in te 
spelen op en mee te bewegen met maatschappelijke en medische ontwikkelingen en daar waar nodig te innoveren. Dit gaan we bereiken 
door meer proactief te werken, een aantal processen beter in te richten, medewerkers actief te betrekken en meer uit de relatie met 
ketenpartners te halen. Voor een of meerdere posten in het oostelijk deel van de regio Gelderland-Zuid zoeken we een teamleider. De 
teamleider valt onder de manager operations. 
 

Wat ga je doen? 
 

▪ Je geeft integraal leiding aan teams met ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs.  
▪ Je zorgt voor de dagelijkse bedrijfsvoering, zodat het primaire proces optimaal verloopt. 
▪ Je past het personeelsbeleid doelmatig en transparant toe. Je voert jaar- en beoordelingsgesprekken met medewerkers en bent 

casemanager bij ziekteverzuim. 
▪ Je optimaliseert de continuïteit, kwaliteit, kwaliteitsborging en communicatie van en binnen de teams. 
▪ Je bewaakt en optimaliseert de roostereffectiviteit binnen de vastgestelde kaders.  
▪ Je stuurt en coacht op het behalen van de voorgeschreven prestatienormen en de vastgestelde KPI’s.  
▪ Je draagt bij aan beleidsontwikkeling op operationeel en tactisch niveau op het gebied van primaire en ondersteunende processen en 

procedures.  
▪ Je bent verantwoordelijk voor het overbrengen en het tot uitvoering brengen van beleid en sturing vanuit het MT. Je regelt en 

bewaakt de uniformiteit van de uitvoering van werkzaamheden, houdt toezicht op het gebruik van vastgestelde protocollen en 
materialen en toetst werkprocessen op doelmatigheid en doeltreffendheid. 

▪ Je leidt projecten binnen de Ambulancezorg Gelderland-Zuid. 
▪ Je legt en onderhoudt in- en externe contacten. 
▪ Je participeert in een achterwachtpiket. 

 

Wat breng je mee? 
 

▪ Je hebt hbo-werk- en denkniveau, leidinggevende ervaring in een vergelijkbare functie en context en een relevante 
managementopleiding. Je sluit aan op de behoefte van de teams waarin je komt te werken 

▪ De belangrijkste competenties zijn: sterke communicatieve vaardigheden, stressbestendigheid, dienend leiderschap, 
delegerend, empathisch, daadkrachtig, samenwerkingsgericht en initiatiefrijk. 

▪ Je werkt vanuit onze drie kernwaarden: ‘Vertrouwen, Probleemoplossend en Eigenaarschap’. 
 

Wat bieden we jou? 
 
Deze functie is nog in ontwikkeling en zal 
medio 2022 formeel worden gewaardeerd.  
In afwachting van de definitieve waardering 
bieden we - afhankelijk van ervaring, 
opleiding en competenties - een salaris tot 
maximaal € 5.313,- bruto per maand bij een 
dienstverband van 36 uur volgens de CAO 
Ambulancezorg.  
 
In eerste instantie krijg je een tijdelijk 
contract van een jaar. Bij gebleken 
geschiktheid en goed functioneren kan een 
vast dienstverband volgen. 

Bijzonderheden 
 
Deze vacature wordt tegelijk intern en extern uitgezet. 
We gaan eerst met de interne kandidaten in gesprek. 
 
Een assessment kan deel uitmaken van de 
procedure. 
 
Bij indiensttreding vragen we je een Verklaring 
omtrent gedrag (VOG) aan te leveren. 
 
De selectiegesprek vindt plaats op vrijdag 17 juni en 
het adviesgesprek op 24 juni. 

Nieuwsgierig? 
 
Neem gerust contact op met  
Arie van Houwelingen 
Manager operations 
06 275 936 19 
 
Geïnteresseerd? 
Mail je motivatie en cv uiterlijk  
zondag 12 juni 2022 
 
Mail je motivatie en cv naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl  
 
Vermeld in de onderwerpregel  
VR 45-22 en je naam 

 
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. 
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