
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

RAV IJsselland is een zelfstandige regionale ambulancevoorziening waar circa 250 medewerkers met 

plezier, passie en een grote mate van vakmanschap werken aan het leveren van ‘méér dan 

Verantwoorde Ambulancezorg’. Het verzorgingsgebied telt ca. 530.000 inwoners en bestrijkt de 

provincie Overijssel (m.u.v. Twente). Op jaarbasis worden ca. 30.000 ritten gereden vanuit 

standplaatsen in Balkbrug, Dedemsvaart, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Raalte, 

Steenwijk, Zwartsluis en Zwolle. De organisatiecultuur kenmerkt zich door voortdurende verbetering 

van de kwaliteit van zorg, innovatie en de ontwikkeling van een sterke acute zorgketen in 

samenwerking met de ketenpartners.  

 

 

 

 

 

 

RAV IJsselland is RAV-breed op zoek naar een enthousiaste, flexibele en gemotiveerde  

 
 

  Ambulanceverpleegkundige (m/v)  
 
 

De werkzaamheden 

Hoe een werkdag eruit ziet valt nooit te voorspellen. Je krijgt te maken met acute en geplande hulpverleningen, 

van eenvoudig tot complex. Je treft mensen van alle leeftijden en uit allerlei verschillende culturen die de 

allerbeste zorg nodig hebben op de meest kwetsbare  momenten.  Je werkt samen met een collega 

ambulancechauffeur, neemt zelfstandig beslissingen en voert de handelingen samen uit. Jij vormt op die manier 

samen met de ambulancechauffeur een belangrijke schakel in de zorgketen.  

 

Een kijkje in de praktijk  

Wil je een goed beeld krijgen van het werk als ambulanceverpleegkundige, bekijk dan dit filmpje. Je ziet en hoort 

twee ervaren ambulancemedewerkers met grote betrokkenheid over hun vak praten. 

 

Je bent in staat om: 

 complexe verpleegkundige en geprotocolleerde medische zorg te verlenen 

 respectvol en duidelijk te communiceren met patiënten en betrokkenen 

 onder sterk wisselende omstandigheden en onder druk te kunnen blijven handelen 

 in teamverband te werken en aanwijzingen te geven aan de ambulancechauffeur 

 de registratie en administratie van patiënten en behandelingen zorgvuldig uit te voeren 

 efficiënt, veilig en adequaat te werken 

 jezelf voortdurend te blijven ontwikkelen door scholing, training en feedback 

 een positieve bijdrage te leveren aan ontwikkelingen in de organisatie 

 

Je bent in het bezit van 

 diploma A-verpleegkundige, MBO-V (niveau 4) of HBO-V (niveau 5) 

 een CZO-geaccrediteerde specialisatie SEH, IC of anesthesie, met minimaal 1 jaar klinische ervaring 

 een actuele BIG- registratie zonder aantekeningen of beperkingen 

 geldig rijbewijs B 

 

Beroepsdiploma Ambulanceverpleegkundige 

Het is natuurlijk erg mooi als je, door eerdere werkervaring bij een andere ambulancedienst, al in het bezit bent 

van een beroepsdiploma ambulanceverpleegkundige. Dit stellen we echter niet als harde eis. Wel verwachten 

we van je de bereidheid het beroepsdiploma te halen. Tijdens deze opleiding werk je bij ons in fulltime 

dienstverband (gemiddeld 36 uur per week). Informatie over de beroepsopleiding is te vinden op de website van 

de Academie voor Ambulancezorg De instroomeisen voor deze opleiding zijn te vinden op de website van CZO. 

 

Wat biedt de RAV IJsselland? 

 een uitdagende, afwisselende en zelfstandige functie die net als de organisatie volop in ontwikkeling is  

 een prettig, uitdagend werkklimaat en professionele aandacht voor kwaliteit 

 salaris conform schaal 9 van de cao ambulancezorg (max. € 3.636,- bij een fulltime dienstverband (36 uur 

per week) 

 uitstekende arbeidsvoorwaarden conform cao ambulancezorg, zoals een ruime eindejaarsuitkering, bijdrage 

in de ziektekosten, onregelmatigheidtoeslag en reiskostenvergoeding 

 

Nieuwsgierig? 

Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met Annelies van Dijk, (telefoonnummer 038 - 469 50 23). 

Schriftelijke sollicitaties kun je voor 31 augustus 2017 mailen naar PenO@ravijsselland.nl of richten aan RAV 

IJsselland, t.a.v. Annelies van Dijk, Postbus 40036, 8004 DA te Zwolle. Het streven is om per 1 december 2017 te 

kunnen starten met de opleiding. De eerste gesprekken worden uiterlijk gepland in week 37.  

Een medische keuring en het opvragen van referenties is een vast onderdeel van de sollicitatieprocedure.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

 

http://vimeo.com/86413411
http://www.academievoorambulancezorg.nl/opleidingen/ambulanceverpleegkundige
https://www.czo.nl/content/ambulanceverpleegkundige-korte-tranche

