AZZ zoekt Verpleegkundige medium care ambulance!
Wij zijn op zoek naar een nieuw

Verpleegkundig Talent voor de medium care ambulance
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een verpleegkundige met humor en pit. Je vindt het belangrijk om goede zorg te leveren.
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 BIG-registratie als verpleegkundige en je woont in (de directe omgeving van)
Zoetermeer. Daarnaast ben je in het bezit van een geldig rijbewijs B.
Je bent communicatief zeer vaardig en je hebt een goed ontwikkelde klinische blik en ‘niet pluis
gevoel.’ Je durft tijdig hulp in te schakelen én je bent bereid de opleiding tot medium care
verpleegkundige voor de ambulance te volgen.

Taken en verantwoordelijkheden
Samen met je collega medium care chauffeur vorm je het zelfstandig inzetbaar medium care-team
van Ambulancezorg Zoetermeer. Je wordt ingezet in de regio Haaglanden om patiënten onder
verantwoordelijkheid van de Medisch Manager Ambulancezorg 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 jouw zorgen wordt toevertrouwd. Bij aankomst bij de patiënt gaat je zorg uit naar haar of
hem en geef je alle aandacht en zorg die hen toekomt. Daarbij gebruik je je klinische blik en goed
ontwikkelde ‘niet pluis gevoel.’

Wie zijn wij?
Ambulancezorg Zoetermeer is de kleinste en fijnste ambulancedienst van Nederland. We verlenen
zorg met een hecht team en een no- nonsens mentaliteit. 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 verpleegkundige medium care ambulance
• De beste praktijkbegeleiders van de regio
• De mogelijkheid je rooster zelf vorm te geven (Dag-, avond-, nacht- en weekenddienst)
• Mogelijkheid tot collectieve zorgverzekering tegemoetkoming in de kosten voor je
aanvullende zorgverzekering
• Jaarlijks regionale scholingsdagen
• Gelegenheid tot facultatieve scholing
• De leukste collega’s
• Gezellige activiteiten buiten werktijd
• Salaris conform CAO Ambulancezorg FWG 50
• 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 BIG-register én ben je verplicht een VOG te overleggen.

