
 

           

  

 
 

 

 
Voor de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Flevoland en -Gooi en Vechtstreek zijn wij op zoek naar 
een: 
   

UITGIFTECENTRALIST  
voor 32 -36 uur per week  

 standplaats Lelystad  

  

De Regionale Ambulance Voorziening Flevoland en Gooi en Vechtstreek verzorgt de ambulancezorg in 
Flevoland (gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder Urk en Zeewolde) en Gooi en 

Vechtstreek (gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren).  
 

Wat wordt er van je verwacht? 

 Je draagt zorg voor een optimale spreiding van paraatheid van ambulancezorg;  

 verwerking van in en uit dienst gaan van eenheden;  

 wijst eenheden toe aan openstaande ritten en geeft ritopdrachten uit;  

 geeft nadere bijzonderheden door aan de gealarmeerde eenheden;  

 alarmeert eenheden en functionarissen ten behoeve van opgeschaalde zorg en werkt nauw samen 

met de verpleegkundig centralisten.  

  

Welke vaardigheden en diploma’s heb je nodig? 

 Je bent in het bezit van een mbo-3/4 diploma (doktersassistente, triagist) 

 kennis van medische begrippen en terminologie;  

 doortastend, besluitvaardig, stressbestendig en beschikt over improvisatievermogen;  

 communicatief vaardig om ambulanceteams onder stressvolle omstandigheden op een juiste manier 

duidelijk te woord te staan;  

 ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerkende systemen.  

    

Wat kun je verder verwachten? 
De functie wordt zeven dagen per week gedurende de dag- en de avonddienst uitgeoefend.  

U dient tevens de opleiding tot uitgiftecentralist te behalen. Gedurende de opleiding bent u bereid om 36 

uur per week op de meldkamer te werken.  

Doordat de meldkamer gevestigd is in een politiegebouw vindt een antecedentenonderzoek plaats en maakt 
ook een psychologisch onderzoek / assessment centertest deel uit van de selectieprocedure. 

De meldkamer verhuist in de nabije toekomst naar Hilversum. 

 

Salaris en arbeidsvoorwaarden:  
Het maximaal te bereiken inkomen bedraagt € 3.322,00 bruto per maand exclusief toelage 
onregelmatigheidstoeslag. 
Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring en kan ook plaatsvinden in een aanloopschaal. 
De cao sector Ambulancezorg is van toepassing. 
 

Informatie: 
Je kan een email sturen naar de teamleider meldkamer ambulancezorg Flevoland en Gooi en Vechtstreek, 
mevrouw K. van Rossum, email: k.vanrossum@ggdflevoland.nl  
 

Solliciteren: 

Je kunt jouw sollicitatiebrief met uitgebreide CV richten aan GGD Flevoland t.a.v. team Personeel & 
Organisatie, e-mail: peno@ggdflevoland.nl 
 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  


