
 
 
De RAVU is met ruim 400 medewerkers en zo’n 84.000 hulpverleningen per jaar een van de 
grootste ambulanceorganisaties van Nederland. Gecoördineerd door onze Meldkamer 
Ambulancezorg bieden de ambulanceteams 24/7 acute zorg en ambulancevervoer in de 
provincie Utrecht. Wij werken nauw samen met onze ketenpartners waaronder huisartsen, 
ziekenhuizen, politie en brandweer. 
 
De RAVU heeft een hoog ambitieniveau met veel aandacht voor innovatie, professionaliteit 
en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.  

 
Wij zoeken voor onze organisatie enthousiaste: 

 
 

Ambulancezorg Begeleiders 

Minimaal 80% 

 

 

Functieomschrijving 

Een ambulancezorg begeleider bij de RAVU heeft meerdere taken. De ene dag ben je 
chauffeur van de ambulance die het geplande laag-complex vervoer verzorgt, de andere dag 
ben je begeleider van een laag-complex patiënt en houd je je bezig met het overplaatsen van 
een patiënt van het ene ziekenhuis naar het andere. 
In de avonduren en in het weekend kun je ingezet worden voor de acute thuiszorg. 

 

Verantwoordelijkheden 

 Verrichten van verpleeg- en verzorgingstechnische handelingen; 

 Leveren van curatieve, preventieve en palliatieve zorg in complexe (thuis) situaties; 

 Verzorgen en begeleiden van zorgbehoeftige patiënten zowel zelfstandig als in 

teamverband; 

 Afwisselend zorgverlener/bestuurder B ambulance. 

 

Functie-eisen 

 Diploma Ziekenverzorgende/VIG (niveau 3); 

 Relevante werkervaring als Ziekenverzorgende/VIG; 

 Ervaring in de acute thuiszorg strekt tot de aanbeveling; 

 Minimaal 3 jaar bewezen rijvaardigheid; 

 In het bezit van rijbewijs B. 

 

Eigenschappen 

 Goede communicatieve vaardigheden; 

 Enthousiast, collegiaal en flexibel; 

 Resultaatgericht; 

 Kan in complexe situaties adequaat en snel handelen; 

 Stressbestendig en evenwichtig; 

 Wil investeren in eigen ontwikkeling en is bereid aanvullende scholing te volgen. 



Honorering 

Conform de cao Ambulancezorg. Afhankelijk van ervaring, in overleg vast te stellen: met als 
functionele eindrang schaal 6 (max. € 2.593,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week excl. 
ORT). 
 
Aanvullende informatie 
Een psychologische test en aanstellingskeuring maken onderdeel uit van de 
selectieprocedure.  
 
Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kristel Brinkhoff of Sander Komijn, beiden 
Hoofd Ambulancezorg, via telefoonnummer 030-8501200. 
 

Schriftelijke sollicitaties, met motivatie en CV, kun je tot uiterlijk 1 juni 2017 mailen naar 

sollicitatie@ravu.nl t.a.v. Natasja Meijer, Hoofd P&O. 
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