Witte Kruis zoekt een Ambulanceverpleegkundige
voor de regio Haaglanden
Dienstverband: 36 uur
Standplaats: Regio Den Haag
Reageren tot: geen sluitingsdatum

Witte Kruis daagt uit

Witte Kruis garandeert

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 ziekenvervoer. De
dagelijkse uitvoering van diverse werkzaamheden
binnen het reguliere werkproces behoort
eveneens tot je takenpakket. Verder word je
ingezet bij de hulpverlening in geval van
grootschalige ongevallen en rampen.

Een zeer afwisselende en uitdagende baan binnen
een bedrijf dat volop in ontwikkeling is. Afhankelijk
van je opleiding en ervaring word je ingeschaald
conform de CAO Ambulancezorg schaal 9
(minimaal € 2.429,00 tot maximaal € 3.593,00
bruto per maand) bij fulltime dienstverband voor
een gediplomeerd ambulanceverpleegkundige. Dit
is exclusief de vergoeding voor onregelmatig werk
en overwerk. Daarnaast bieden wij goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wij zoeken
Een ervaren BIG-geregistreerde verpleegkundige
(A of HBO-V) die beschikt over een afgeronde en
CZO erkende specialistische vervolgopleiding en
werkervaring (IC, SEH of anesthesiologie). Verder
ben je in het bezit van het diploma ambulanceverpleegkundige of bereid deze opleiding te
volgen. Je bent een teamspeler, maar kunt ook
zelfstandig werken en je bent in staat in
stressvolle complexe situaties je werk op
nauwgezette wijze te blijven verrichten. Voor een
functie als deze zijn goede sociale en
communicatieve
vaardigheden
onmisbaar.
Bovendien beschik je over een geldig rijbewijs B.

Een check in het BIG register (ten aanzien van BIG
registratie en eventuele tuchtmaatregelen) en een
referentiecheck maken op grond van de Wet
Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de zorg,
standaard onderdeel uit van de selectieprocedure.

Wie zijn wij?
Witte Kruis Ambulancezorg is de grootste
particuliere
ambulancezorgverlener
binnen
Nederland met ambulancediensten in NoordHolland, Zeeland, Haaglanden en Gelderland. Het
leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg staat bij
Witte Kruis Ambulancezorg voorop. Kernbegrippen
daarbij zijn o.a.: betrouwbaar, professioneel,
klantgericht,
resultaatgericht,
innovatief,
transparant en pragmatisch.

Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief en CV naar Witte Kruis Ambulancezorg, t.a.v. Merit Quartero, Mangaanstraat 86,
2544 DW DEN HAAG of per e-mail naar solliciteren@wittekruis.nl.

