Politie, Brandweer en Ambulancezorg uit de regio’s Noord- en
Oost Gelderland en IJsselland bemensen samen de Meldkamer
Oost Nederland. Deze bovenregionale meldkamer staat in
Apeldoorn en is gehuisvest in het hoofdbureau van politie.
Binnen de MON werken de veiligheidsregio’s Noord- en Oost
Gelderland en IJsselland intensief samen. In de meldkamer
werken verpleegkundig centralisten aan het uitvoeren van
diverse zorgprocessen. De Meldkamer Ambulancezorg (MKA)
levert namens Witte Kruis en RAV IJsselland specifieke
Meldkamerzorg

Op de gemeenschappelijke meldkamer van politie, brandweer en ambulancezorg in Apeldoorn voor de
regio’s Noord- Oost Gelderland en IJsselland is plaats voor meerdere:

Verpleegkundig centralisten (parttime/fulltime)
In het zenuwcentrum van de ambulancezorg is het de verpleegkundig centralist op de meldkamer die op alle
binnenkomende vragen voortdurend de juiste antwoorden moet kunnen vinden.
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Hoe ernstig is het ongeval?
Wat ziet men aan het slachtoffer?
Is een ambulance wel de juiste zorg?
Is de traumahelikopter nodig of schakelen we een huisarts in?
Welke ambulance is het dichtst bij?
Wat doet de politie en de brandweer bij dit ongeval?
Mag de ambulance sirenes gebruiken?

In deze hectische omgeving is de verpleegkundig centralist de spin in het web van de ambulancezorg. Ben jij
zo’n verpleegkundige? Heb jij affiniteit met hoogwaardige spoedzorg, ben jij vaardig in ICT systemen die jou
ondersteunen, gecombineerd met een gezonde dosis stressbestendigheid? Onregelmatige diensten draaien
vind je geen probleem? Ben jij bereid de nodige opleiding(en) te volgen om dit bijzondere werk te doen?
Wij zoeken enthousiaste nieuwe collega’s die doortastend zijn en goed kunnen organiseren en coördineren.
Klik hier voor nog meer informatie over het werk van de verpleegkundig centralist. Naast bovenstaande taken
als verpleegkundig centralist word je ook ingezet als calamiteiten coördinator.
Functie-eisen









Je bent een BIG geregistreerde verpleegkundige.
Je beschikt over HBO werk- en denkniveau, je bent minimaal verpleegkundige A, niveau 4 en hebt
meerdere jaren werkervaring.
Bij voorkeur ervaring met spoedeisende medische hulpverlening (ambulancezorg, SEH, IC, CCU of OKanesthesie).
De bereidheid tot het volgen van aanvullende verplichte opleidingen met betrekking tot de functie.
Je bezit goede organisatorische en planmatige kwaliteiten,
Naast goed kunnen samenwerken zijn uitstekende communicatieve vaardigheden en stressbestendigheid
zijn een vereiste.
Je staat stevig in je schoenen in een omgeving waar hectiek en stress aan de orde van de dag zijn.
Je bent ICT vaardig

Dit kunnen we bieden





Een uitdagende functie met uitzicht op onbepaalde tijd
Een uitdagend werkklimaat en professionele aandacht voor zorg, kwaliteit en medewerkers
Een salaris op basis van leeftijd, opleiding en ervaring conform de cao voor het personeel in de
ambulancezorg, minimaal € 2.458,- en maximaal € 3.636,- per maand (schaal 9) bij fulltime functie.
Uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket op basis van de cao ambulancezorg

Informatie en sollicitatie
Enthousiast geworden over deze afwisselende en uitdagende baan? Stuur dan je motivatiebrief met
curriculum vitae voor 17 februari 2018 bij voorkeur via de mail naar hrm@mon-ambulancezorg.nl t.a.v. Inge
te Spenke, of per post naar MON Ambulancezorg, Postbus 40036, 8004 DA te Zwolle. Wil je meer informatie
over deze functie dan kun je (op maandag, woensdag en vrijdag) telefonisch contact opnemen met Inge te
Spenke via 088-4820536.
Een meeloopdag, een veiligheidsonderzoek, een referentiecheck en een assessment maken deel uit van de
selectieprocedure.

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

