Ambulancezorg Zoetermeer zoekt nieuw chauffeurstalent!
In verband met pensionering van onze collega zijn wij op zoek naar een nieuwe

Talentvolle Chauffeur Medium Care ambulance
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een zorgzame collega met humor. Je vindt het belangrijk om een bijdrage te kunnen
leveren aan patiënten op een heel kwetsbaar moment in hun leven. Je hebt er plezier in om in korte
tijd veel voor een patiënt te kunnen betekenen en je houdt van afwisseling, iedere rit breng je weer
een andere patiënt naar z’n bestemming.
Je hebt een opleiding op MBO niveau 3 afgerond en je woont bij voorkeur in (de directe omgeving
van) Zoetermeer. Je bent in het bezit van een geldig EHBO diploma en rijbewijs B én C/C1. Je bent
communicatief zeer vaardig en je hebt goede regiokennis. Tenslotte ben je bereid de opleiding tot
medium care chauffeur te volgen aan de Academie voor Ambulancezorg.

Wie ben jij?
Je hebt relativeringsvermogen en toont initiatief. Je vindt het belangrijk dat patiënten goede zorg
krijgen gedurende het vervoer. Je ziet de noodzaak van regelmatige bijscholing op inhoud. Je hebt er
plezier in om in korte tijd veel voor een patiënt te kunnen betekenen en je houdt van afwisseling: Als
de oproep komt, word je gestuurd om een patiënt op te halen, thuis, of in een zorginstelling. Je zorgt
voor comfortabel vervoer naar de locatie waar je collega de patiënt weer overdraagt aan de zorg van
de volgende zorgverlener.
Je hebt een pré als je in (de directe omgeving van) Zoetermeer woont en je bent in het bezit van een
geldig rijbewijs B.
Bij gebleken geschiktheid bestaat de mogelijkheid om op termijn door te groeien naar high care
ambulancechauffeur.

Taken en verantwoordelijkheden
Samen met je collega, die verpleegkundige is, vorm je het zelfstandig inzetbaar medium care-team
van Ambulancezorg Zoetermeer. Je wordt ingezet in de regio Haaglanden om patiënten tussen
ziekenhuizen te vervoeren, en eventueel vanuit het ziekenhuis naar huis of vanuit huis of huisarts
naar een instelling. Bij aanvang dienst controleren jullie samen de auto. Daarna hoor je van de
meldkamer ambulancezorg welke patiënt aan jullie zorgen wordt toevertrouwd. Het is jouw
verantwoordelijkheid de patiënt veilig op de bestemming te brengen. Omdat het gaat om medium
care vervoer, rijd je nooit met optische en geluidssignalen.

Wie zijn wij?
Ambulancezorg Zoetermeer is een kleine en fijne ambulancedienst. We verlenen zorg met een hecht
team, een no- nonsens mentaliteit en korte lijnen. Er is alle ruimte om jezelf te zijn.

Wat bieden wij jou?
Omdat wij jou graag in ons team willen, bieden wij jou:
• De opleiding tot medium care chauffeur bij de Academie voor Ambulancezorg
• de beste praktijkbegeleiders van de regio
• de mogelijkheid je rooster zelf vorm te geven (dag-, avond-, nacht- en weekenddiensten)
• mogelijkheid tot collectieve zorgverzekering en tegemoetkoming in de kosten voor je
aanvullende zorgverzekering
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jaarlijks regionale scholingsdagen
de leukste collega’s
Gezellige activiteiten buiten werktijd
Bij gebleken geschiktheid doorgroei tot chauffeur op de high care ambulance (met opleiding)
Salaris conform CAO Ambulancezorg Schaal (FWG 40)
Pensioenopbouw bij PFZW
Eindejaarsuitkering van 8,33%

Meer informatie?
Ben je nieuwsgierig geworden of wil je meer informatie? Bel dan even naar Harry van Schendel,
zorgmanager of Marcel van Vliet, teamleider, telefoonnummer: 0793628154
Solliciteer je liever direct? Mail of schrijf dan naar Harry van Schendel: harry.azz@vanderslik.nl of
Ambulancezorg Zoetermeer
t.a.v. H.V. van Schendel
Blauw-roodlaan 290
2718 SK Zoetermeer
Op grond van de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg hebben wij een vergewisplicht. Hiervoor
checken wij referenties, het register van IGJ én ben je verplicht een VOG te overleggen.

