
 
 
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.  

 
Ben je als CCU-verpleegkundige op zoek naar een zelfstandige baan als 
ambulanceverpleegkundige in een dynamische omgeving? Wij bieden je een uitdagend 
opleidingstraject waarmee je snel aan de slag kunt. 
 
Wij zijn op zoek naar: 

 
CCU-Verpleegkundigen die opgeleid willen worden tot 

Ambulanceverpleegkundige  
 
 
Opleidingstraject 
Sinds 1 mei 2017 biedt de RAVU de mogelijkheid voor CCU verpleegkundigen om - na een 
schakelprogramma - de initiële opleiding tot ambulanceverpleegkundige te volgen. 
Naast een korte stageperiode op een spoedeisende hulp wordt kennis opgedaan op een 
aantal inhoudelijke thema’s:  
•  ABCD-methodiek 
• Traumatologie/traumachirurgie  I en II  
•  Neurologie/interne geneeskunde  
•  Pediatrie  
•  Obstetrie  
 
De totale duur van de stage en het schakelprogramma bedraagt 3 maanden. 
 

De inhoudelijke modules worden afgerond met een korte toets waarvoor je een voldoende 

dient te behalen om het schakelprogramma af te kunnen ronden. De stageperiode wordt 

afgerond door middel van het inleveren van een logboek en een reflectieverslag. 

 
Informatie en sollicitatie 
Ben je geïnteresseerd in dit traject? Stuur dan je CV en een sollicitatiebrief naar 
sollicitatie@ravu.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Esther Boer, Hoofd 
Ambulancezorg, via telefoonnummer 030-8501200. 

 
Functieprofiel 
 
Verantwoordelijkheden 
• De ambulanceverpleegkundige heeft in vele korte zorgprocessen de zorg voor zorgvragers 
met (combinaties van) traumatologische, niet-traumatologische en/of psychosociale en 
psychiatrische aandoeningen of klachten. 
• De ambulanceverpleegkundige anticipeert op zowel laag- als hoog complexe zorgvragen 
die zowel acuut of niet acuut kunnen zijn. 
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Functie-eisen 
• Diploma Verpleegkundige HBO of MBO niveau 4 met specialisatie CCU 
• Geldige BIG-registratie 
• Meerdere jaren ervaring als gespecialiseerd verpleegkundige 
• Woonachtig in de provincie Utrecht is een pré 
 
Eigenschappen 
• Snel en adequaat kunnen handelen in complexe situaties 
• Enthousiast, collegiaal en flexibel 
• Stressbestendig en evenwichtig 
• Sociaal vaardig 
• 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 
aanlooprang schaal 8 en functionele eindrang schaal 9 (max. € 3.593,- 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. Indien je nog niet beschikt over een diploma van de Initiële opleiding tot 

Ambulanceverpleegkundige is het eerste jaar een dienstverband van 100% een vereiste. 

Daarna is het mogelijk het dienstverband eventueel terug te brengen naar minimaal 60%.  

 
 


