De Regionale Ambulancevoorzieningen verzorgen de
ambulancehulpverlening voor de provincie Flevoland
en Regio Gooi & Vechtstreek.
Vanuit 9 standplaatsen en een meldkamer werken de
ca. 250 medewerkers aan een professionele
dienstverlening. De RAV Flevoland en de RAV Gooi en
Vechtstreek hebben een samenwerkingsverband.

Wij zijn op zoek naar:

Ambulanceverpleegkundigen
(of verpleegkundigen die daarvoor opgeleid willen worden)
Wie zijn wij en waar kom je terecht?
De RAV’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek leveren ambulancezorg volgens de hoogste professionele
standaard. Ambulancezorg start bij de meldkamer, krijgt een vervolg wanneer het ambulanceteam zorg
verleent en eindigt na de overdracht van de patiënt in het ziekenhuis of aan de huisarts.
Voortdurend werken wij aan verbetering van onze zorg. Steeds meer doen we dat in samenwerking met
huisartsen, ziekenhuizen, thuiszorg en organisaties voor geestelijke gezondheidszorg. De patiënt staat
hierbij altijd centraal.
Wat ga je doen?
Als ambulanceverpleegkundige werk je samen met een ambulancechauffeur. Samen verlenen jullie op
afroep (spoedeisende) hulp aan patiënten, waarbij de ambulanceverpleegkundige primair verantwoordelijk
is voor het verlenen van zorg aan patiënten en de ambulancechauffeur voor het vervoer en de veiligheid
van de patiënten.
Je kunt in beide regio’s ingezet worden voor alle onderdelen van de hulpverlening.







Het verrichten van zowel spoed- als besteld vervoer;
Behandeling, stabilisering en bewaking van ongeval- en acuut zieke patiënten ter plaatse en tijdens
vervoer;
Begeleiden van patiënten en hun familie ter plaatse en tijdens het vervoer;
Zorgdragen voor volledige en adequate invulling van het elektronisch ritformulier en overige
administratie;
Op juiste wijze onderhouden van de materialen;
Uitvoeren van diverse extra taken binnen de reguliere/dagelijkse bedrijfsvoering.

Wat vragen wij?
• Diploma A-verpleegkundige of diploma verpleegkundige (niveau 4/5);
• Geldige BIG-registratie, aangevuld met een CZO-erkende opleiding: IC, Anesthesie of SEH;
• Ruime werkervaring is een pre;
• Diploma ambulanceverpleegkundige of de bereidheid om deze opleiding te volgen;
• Bewust zijn van de ontwikkelingen die er zijn binnen en buiten onze organisatie;
• Woonachtig in de regio (of binnen 30 minuten op de werkplek kunnen zijn) is een pre.
Wat bieden wij jou?
Het dienstverband vindt plaats bij de RAV Gooi en Vechtstreek volgens de CAO Ambulancezorg.
Een ambulanceverpleegkundige verdient minimaal € 2.526,- en maximaal € 4.227,- bruto per maand op
basis van 36 uur (functiegroep 60, peildatum 1 januari 2021), exclusief toeslagen. Deze inschaling is
afhankelijk van opleiding en werkervaring.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten werknemers
werkzaam bij onze organisatie de voorkeur.
Wil je meer weten?
Voor meer informatie mag je contact opnemen met teamleider René van Dijk via telefoonnummer 0621710374, (ma-di-do-vr).
Wil je gelijk solliciteren? Dan vragen we je om in een korte tekst te beschrijven wie jij bent en waarom jij
jezelf geschikt vindt voor deze functie.
Schriftelijk reageren kan uitsluitend via de sollicitatiebutton op de website
www.werkenvoorgooivechteem.nl
In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wordt een referentiecheck gedaan.
Een medische aanstellingskeuring, meeloopdag en een verklaring omtrent het gedrag maken onderdeel uit
van de sollicitatieprocedure. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Voor meer informatie bezoek onze gezamenlijke website www.ravflgv.nl
Geen Acquisitie. Een tip voor een nieuwe collega wordt op prijs gesteld!

