Werken op de ambulance in de regio Amsterdam is een buitengewoon uitdagende, dynamische en afwisselende functie. Amsterdam is een veelzijdige multiculturele Europese hoofdstad met tal van evenementen, veel
toeristen en een bruisend centrum. Dit vraagt veel van de zorgprofessional, maar wie niet terugschrikt voor
een uitdaging krijgt daar een baan voor terug die volop ruimte biedt om te leren en te groeien als professional! Verder hebben we diverse standplaatsen in de regio’s Zaanstreek-Waterland en een gedeelte van Kennemerland. Mocht je de mensen rondom de Zaan willen bereiken of in Hoofddorp met luchthaven Schiphol,
zorgt dit voor de nodige variatie in je dag. De rijdende dienst wordt aangestuurd vanuit de Meldkamer. Daar
komen alle (spoed) meldingen binnen. Voel je je verantwoordelijk om vanaf afstand hulp te verlenen, kijk dan
bij de openstaande vacatures bij de Meldkamer. Wil je eerder een staffunctie bekleden, bekijk dan op deze
website of er vacatures open staan. We hopen je graag eens te ontmoeten bij Ambulance Amsterdam.

Medium Care Verpleegkundige i.o.
Ben jij als verpleegkundige op zoek naar een nieuwe
uitdagende functie in de regio Amsterdam?
Dan ben je bij Ambulance Amsterdam aan het juiste adres!
Wij zoeken verpleegkundigen voor de Medium Care
Ambulance die worden ingezet bij planbare ambulancezorg en het bewaakte vervoer van patienten. Daarnaast
heb je affiniteit met psychiatrie.

Je volgt een opleiding van 2 maanden bij de Ambulance
Academie, gevolgd door interne modules Medium Care en
Psychatrie bij aanvang dienstverband met (bij gebleken
geschikteid) concrete doorgoeimogelijkheden naar
de High Care (ALS) Ambulance. Wij willen je laten groeien
in je werk en samen kijken hoe wij jouw toekomst vorm
geven.

Wat ga jij doen?

Wat bieden wij?

Verpleegkundige op de ambulance in de regio Amsterdam
is een buitengewoon dynamische en afwisselende functie. Amsterdam is een veelzijdige multiculturele Europese
hoofdstad met tal van evenementen, veel toeristen en een
bruisend centrum. Iedere dienst is hierdoor uitdagend. Je
krijgt een baan die volop ruimte biedt om te leren en te
groeien als professional.
Binnen de Medium Care Ambulance word je ingezet bij
planbare ambulancezorg en het bewaakte vervoer van
patiënten. Je zorgt ervoor dat de patiënt veilig begeleid
wordt naar de plek van bestemming en dat de medische
situatie stabiel blijft. Indien nodig grijp je adequaat in, als je
merkt dat de medische situatie veranderd.
De funtie van Verpleegkundige Medium Care is nieuw en
is gestart in de vorm van een pilot, samen met andere
grote ambulancediensten in de Randstad. Wij verwachten
dat deze pilot een vast onderdeel blijft van onze dienstverlening. Dit vraagt pioniersgeest en enthousiasme van de
Ambulance zorgprofessional om deze pilot tot een groot
succes te maken.

De ideale kandidaat

Is een BIG geregistreerde verpleegkundige op minimaal
MBO-4 niveau, bij voorkeur niveau 5 (HBO/BMH) met
minimaal 2 jaar werkervaring in een klinische omgeving.
Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B en een
geldig AED/BLS certificaat van de NRR of bereid om voor
aanvang van de opleiding bij ons een AED/BLS certificaat
te behalen. Je wilt graag verder ontwikkelen en bent dan
ook bereid om jezelf daar actief voor in te willen zetten.
Daarnaast heb je affiniteit met psychiatrie.

Competenties

Stevige, stabiele persoonlijkheid • Staat voorzorg van zijn
of haar patiënt • empatsich • doortastend • zelfstandig •
besluitvaardig • goede sociale en communicatieve
vaardigheden

Tijdens de opleiding krijg je een leer-arbeidsovereenkomst
en na het behalen van de interne opleiding volgt een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (na goed
functioneren). Het salaris is conform CAO Ambulancezorg
max € 3.490,00 bruto.

Sollicitatieprocedure

Wij vragen je te solliciteren via onze website

www.werkenbijambulanceamsterdam.nl
Als jij de professional bent die wij zoeken, nodigen wij
je graag uit voor een sollicitatiegesprek met een team
manager, senior verpleegkundige en HR adviseur. Als er
een match is volgt er eenmeerijdag en een kennistest.
Daarna wordt besloten of wij jou de opleiding kunnen
aanbieden. In het kader van de Wet Kwaliteit Klachten en
Geschillen in de zorg, verrichten wij een referentiecheck
voor indiensttreding. Verder kun je een bewijs van
vaccinaties overhandigen of je bent bereid de benodigde
vaccinaties te ontvangen die relevant zijn voor de functie.
Om bij ons te mogen werken dien je een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen en word je
medisch gekeurd voor indiensttreding.

Instroommomenten

Vanaf november 2019 zijn er diverse mogelijkheden om
in te stromen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze functie kun je contact
opnemen met Peter Noordhuis (HR adviseur) telefoon
06 53 38 44 21. Het uitgebreide functieprofiel kan je
opvragen bij onze HR Salarisadministratie, bereikbaar
via hrsalarisadministratie@ambulanceamsterdam.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

