
 

Teammanager Zaandam       
36 uur/week │standplaats Zaandam │ 

Over ons 
Ambulance Amsterdam staat 24 uur per dag klaar voor iedereen die ambulancezorg nodig heeft in de 
regio’s Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland. De organisatie behoort tot 
de grootste ambulancediensten in Nederland met ruim 500 medewerkers. Team Zaandam is het 
grootste team en bestaat uit 55 professionals met diverse achtergronden: vrouw, man, junioren en 
senioriteit. Samen met het team Purmerend verzorgen zij de ambulancezorg in de regio Zaanstreek-
Waterland, die nu nog door de MKA (Meldkamer Ambulancezorg) Amsterdam wordt aangestuurd, 
maar vanaf medio 2018 vanuit Haarlem door de nieuwe MKA Noord Holland.  

 
Wat ga jij doen? 
Als Teammanager ben je verantwoordelijk voor een succesvol verloop van alle operaties vanuit het 
team Zaandam waarbij goede ambulancezorgverlening stipt op één staat.  
 
Goede ambulancezorg kan alleen geleverd worden met competente en betrokken medewerkers die 
de juiste middelen, materialen en aansturing krijgen om de zorg te leveren. Als teammanager zorg jij 
hiervoor en stem je de leiderschapsstijl af op individueel- en groepsniveau.  
 
Naast de operationele aansturing, onderhoud je contacten met externe ketenpartners en neem je 
deel aan lopende projecten waarin je verschillende rollen hebt.  
 
Je bent sparringpartner voor 8 collega-teammanagers en bevordert de onderlinge samenwerking 
door optimisme, betrokkenheid, het nemen van initiatieven en innovatief handelen. Er is een 
verdeling van organisatiedomeinen tussen teammanagers onderling waarbij jij domeinhouder bent 
voor Communicatie en ICT.  
 
Je neemt deel aan bereikbaarheidsdiensten t.b.v. interne achterwacht en GHOR. 
 

De ideale kandidaat 
Het team Zaandam staat door diverse ontwikkelingen voor een aantal grote uitdagingen. De ideale 
kandidaat is een ervaren operationeel manager die aantoonbare ervaring heeft met 
verandermanagement binnen een groot en divers team in de zorgsector.   
 
Je bent een stevige persoonlijkheid die gericht is op het motiveren en in beweging krijgen van 
medewerkers. Daarnaast vorm je een belangrijke schakel tussen de verbinding van de organisatie in 
het algemeen en het team Zaandam.   
 
Je beschikt over een managementopleiding op Hbo-niveau en het is een pré als je een achtergrond 
hebt binnen de acute zorg.   



Kernwoorden:  
 
Veranderaar  –  S i tuat ioneel  Le idersc hap –  Resul taatger ic htheid  -  P lannen en 
organiseren  –  Ini t iat ief  –  Resul t aatger ic htheid  –  Innovatief  –  Samenwerken  
 

Arbeidsvoorwaarden 

Arbeidsvoorwaardenkader: sector-cao ambulancezorg (zie: www.ambulancezorg.nl) 

Functie-indeling:  schaal 11 (min € 3.192 - max € 4.657 bruto per maand, niveau 1-1-2017)  

Contract: jaarcontract met intentie tot verlenging bij ongewijzigde 

omstandigheden en goed functioneren 

Sollicitatieprocedure 
Je kunt reageren op deze vacature tot vrijdag 7 juli 2017 via het sollicitatieformulier op onze website. 
De gesprekken vinden plaats op donderdag 13 juli 2017. Een assessment kan onderdeel uitmaken 
van de procedure.  
 

Meer informatie 
Het volledige functieprofiel kun je opvragen bij HR via 
hrsalarisadministratie@ambulanceamsterdam.nl o.v.v. functieprofiel Teammanager Zaandam. 

 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Frank Berg, Hoofd Operatie, 06-55717710. 

 

 

 

 

https://www.werkenbijambulanceamsterdam.nl/vacatures/59-teammanager-zaandam

