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

Ben je een ambulanceverpleegkundige
of Medisch Hulpverlener Ambulancezorg
of ben je IC-, SEH-, CCU- of anesthesieverpleegkundige
en wil je opgeleid worden tot ambulanceverpleegkundige?
Wij zoeken

Ambulanceverpleegkundigen /
Medisch Hulpverleners Ambulancezorg
Omgeving Bommelerwaard en West-Betuwe
(Rumpt, Geldermalsen, Culemborg, Zaltbommel, Waardenburg, Tiel, Kesteren)

32 - 36 uur per week
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Samen met je collega ambulancechauffeur draag je de zorg voor adequate ambulancehulpverlening. Dit kan middels
individuele zorgvraag of een grootschalige inzet zijn.
Je werkt conform het Landelijke Protocol Ambulancezorg, onderzoekt systematisch en classificeert de hulpvraag van de
patiënt.
Je begeleidt de patiënt tijdens het vervoer naar de gewenste locatie. Je informeert en begeleidt de familie en relaties van
de patiënt; stelt omstanders gerust en organiseert zo nodig nazorg.
Vanuit de functionaliteit als ambulanceverpleegkundige start je de medische hulpverleningsketen op in zowel normale als
opschalingsomstandigheden en je zorgt voor afstemming van de medische hulpverlening met andere partners binnen de
totale keten van de acute zorg.
Je legt en onderhoudt in- en externe contacten.

Wat breng je mee?
•
•
•
•
•
•

•

Je hebt een geldige BIG-registratie als verpleegkundige.
Je beschikt als verpleegkundige over een van de volgende CZO-erkende aantekeningen: IC, SEH, anesthesie of CCU.
Als Medisch Hulpverlener heb je het traineeship Ambulancezorg reeds afgerond.
Je bent in bezit van de initiële opleiding Ambulanceverpleegkundige, of je bent bereid deze opleiding te volgen (volledig
vergoed door de werkgever). Tijdens de duur van de initiële opleiding is een dienstverband van minimaal 32 uur
noodzakelijk.
Je hebt rijbewijs B.
Bovendien beschik je over een professionele beroepshouding. Je blijft kalm, objectief, besluitvaardig en stressbestendig in
alle situaties en omstandigheden en bent onafhankelijk en zelfstandig in staat om tot actie over te gaan. Je hebt
uitstekende communicatieve vaardigheden en een klantvriendelijke, empathische beroepshouding. Je bent in staat om in
teamverband te werken.
Je werkt vanuit onze drie kernwaarden ‘vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap’.

Wat bieden we jou?

Bijzonderheden

Geïnteresseerd?

We bieden je een salaris in FWG schaal
60 max.€ 4.964,- bij een dienstverband
van 36 uur volgens de CAO
Ambulancezorg.

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

Neem gerust contact op met
teamleider Olga van Gaal
06 836 545 13

We zoeken kandidaten voor de regio
Rumpt, Geldermalsen, Culemborg,
Zaltbommel, Waardenburg, Tiel en
Kesteren.

Mail je motivatie en cv uiterlijk
woensdag 7 december 2022

De gesprekken zullen plaatsvinden in
week 47. Op vrijdag 2 december zal de
twee ronde van sollicitatie plaats vinden.

Vermeld in de onderwerpregel
VR 73-22 en je naam

Het gaat om een functie van minimaal 32
uur en maximaal 36 uur tijdens de
opleiding.
In eerste instantie krijg je een tijdelijk
contract van een jaar. Bij gebleken
geschiktheid, goed functioneren en het
behalen van het diploma kan een vast
dienstverband volgen.

naar pzsollicitatie@vrgz.nl

Een assessment maakt deel uit van de
procedure.
Bij indiensttreding vragen we je een
Verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te
leveren.

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. Delen wel.

