
Wie zijn wij?
Witte Kruis (www.wittekruis.nl) is de grootste 

zelfstandige ambulance-organisatie van Nederland. 

Dynamisch, vernieuwend en  landelijk actief 

binnen de (acute) zorgketen. 

Belangrijkste taken
� Als ambulanceverpleegkundige ben je in staat 

systematisch en methodisch de hulpvraag van 

de patiënt te onderkennen;

� Je vormt samen met de ambulancechauffeur 

een ambulanceteam en samen ben je 

verantwoordelijk voor een professionele en 

correcte afhandeling van alle vormen van 

spoedeisende medische hulpverlening en 

besteld vervoer;

� De dagelijkse uitvoering van diverse 

werkzaamheden binnen het reguliere 

werkproces behoort eveneens tot je 

takenpakket;

� Je wordt ingezet bij de hulpverlening in geval 

van grootschalige ongevallen en rampen.

Gevraagde competenties
� Je bent een teamspeler maar kunt ook 

zelfstandig werken;

� Je bent in staat in stressvolle, complexe situaties 

je werk op nauwgezette wijze te verrichten;

� Voor een functie als deze zijn goede sociale en 

communicatieve vaardigheden onmisbaar.

Functie eisen
� Je bent een ervaren BIG-geregistreerde 

verpleegkundige (A of HBO-V) en beschikt over 

een CZO erkende specialistische 

vervolgopleiding (IC, SEH of anesthesiologie);

� Je bent in het bezit van het diploma 

ambulanceverpleegkundige of bereid deze 

opleiding te volgen;

� Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B.

Witte Kruis garandeert
� Wij bieden een zeer afwisselende en 

uitdagende baan binnen een bedrijf dat volop in 

ontwikkeling is; 

� Een dienstverband voor bepaalde tijd van een 

jaar, bij gebleken geschiktheid, diplomering en 

goed functioneren wordt dit omgezet naar een 

contract voor onbepaalde tijd; 

� Afhankelijk van je opleiding en ervaring word je 

ingeschaald conform de CAO Ambulancezorg 

schaal 9. Daarnaast bieden wij uitstekende 

primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Witte Kruis zoekt voor de regio Zeeland een 

ambulanceverpleegkundige

Standplaats: Zeeland

Omvang werkweek: 36 uur

Reageren tot: open (geen sluitingsdatum)

Interesse? 
Voor inhoudelijke informatie over de functie, kan er contact worden opgenomen met het secretariaat 

Witte Kruis Ambulancezorg Zeeland: 088 625 6070. Enthousiast geworden over deze afwisselende en 

uitdagende baan? Dan ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief, voorzien van een CV. Dit mag zowel 

schriftelijk als per e-mail: Witte Kruis Ambulancezorg, Verrijn Stuartweg 24, 4462 GE Goes of per e-mail 

naar z.lagendijk@wittekruis.nl.


