Instroomroutes Ambulancezorg | Hoog complexe ambulancezorg |Spoedambulance
Functie:

Ambulanceverpleegkundige Medisch Hulpverlener
Ambulancezorg

Ambulancechauffeur

Wat ga je
doen?

Je verleent acute en niet acute medische zorg
aan patiënten. Voert controles uit, dient indien
nodig medicatie toe en bewaakt de medische
situatie van de patiënt tijdens de
hulpverlening.

Je zorgt voor efficiënt, effectief en veilig
vervoer van patiënten en collega's bij
spoedeisende en niet-spoedeisende
ambulanceritten. Daarnaast lever je een
bijdrage aan de hulpverlening.

Wat heb je
minimaal
nodig?








Je krijgt een
opleidingsplek
bij ARR.
De scholing
wordt verzorgd
door de
Academie voor
Ambulancezorg






Je verleent acute en niet acute medische zorg
aan patiënten. Voert controles uit, dient indien
nodig medicatie toe en bewaakt de medische
situatie van de patiënt tijdens de hulpverlening.

MBO/ HBO Verpleegkundige
Diploma van specialisatie ziekenhuis
SEH of IC of Anesthesie
verpleegkundige of CCU
BIG registratie



of



MBO/ HBO Verpleegkundige
5 jaar werkervaring op een relevante
ziekenhuisafdeling (lange tranche)
BIG registratie
Leren en werken
Duur: 9 maanden
(korte tranche)





HBO Bachelor Medisch Hulpverlener
(Diverse Hogescholen) met
uitstroomprofiel Acute Zorg



MBO-3 diploma of
competentietoets (incl.
Nederlands 2F niveau)

of



C of C1 rijbewijs

HBO Bachelor Medisch Hulpverlener
voor Ambulancechauffeurs
(Hogeschool Utrecht)



EHBO/AED certificaat



Ruim voldoende regiokennis
van Rotterdam-Rijnmond

Leren en werken
Traineeship ARR
Duur: 9 – 12 maanden




Leren en werken
Duur: 8 maanden

Duur: 18 maanden
(lange tranche)

Kijk op www.ambulance-rr.nl en werkenbijvrr.nl voor meer informatie.
Op de hoogte blijven van onze vacatures? Meld je dan aan voor de jobalert . Volg ons ook op Instragram #ambulancerr

Instroomroutes Ambulancezorg | Midden complexe ambulancezorg
Functie:

Verpleegkundige middencomplexe
ambulancezorg

Chauffeur laag- en middencomplexe
ambulancezorg

Wat ga je
doen?

Je verleent niet acute medische zorg aan patiënten en je bewaakt
tijdens het vervoer de medische situatie van de patiënt.

Je zorgt voor efficiënt, effectief en veilig vervoer van patiënten en
collega's bij niet-spoedeisende ambulanceritten. Daarnaast lever je
een bijdrage aan de hulpverlening.

Wat heb je
minimaal
nodig?

Je krijgt een
opleidingsplek
bij ARR.
De scholing
wordt verzorgd
door de
Academie voor
Ambulancezorg



MBO-4 Verpleegkundige diploma



MBO-3 diploma of competentietoets (incl. Nederlands 2F
niveau)



Minimaal 2 jaar zelfstandige werkervaring in een
ziekenhuis, verzorgingstehuis of in de thuiszorg



C of C1 rijbewijs



Werkervaring met patiënten aan de hartbewaking (pre)



EHBO/AED certificaat




Leren en werken
Duur: 3 maanden





Ruim voldoende regiokennis van Rotterdam-Rijnmond
Leren en werken
Duur: 3 maanden

Kijk op www.ambulance-rr.nl en werkenbijvrr.nl voor meer informatie.
Op de hoogte blijven van onze vacatures? Meld je dan aan voor de jobalert . Volg ons ook op Instragram #ambulancerr

Instroomroutes Ambulancezorg | Laag complexe ambulancezorg | Zorgambulance
Functie:

Verpleegkundige laagcomplexe
ambulancezorg

Chauffeur laag- en middencomplexe
ambulancezorg

Wat ga je
doen?

Je verleent niet acute medische zorg aan patiënten en je bewaakt
tijdens het vervoer de medische situatie van de patiënt.

Je zorgt voor efficiënt, effectief en veilig vervoer van patiënten en collega's bij
niet-spoedeisende ambulanceritten. Daarnaast lever je een bijdrage aan de
hulpverlening.

Wat heb je
minimaal
nodig?

Je krijgt een
opleidingsplek
bij ARR.
De scholing
wordt verzorgd
door de
Academie voor
Ambulancezorg



MBO-4 Verpleegkundige diploma



Werkervaring in een ziekenhuis, verzorgingstehuis of in
de thuiszorg




Leren en werken
Duur: 2 maanden



MBO-3 diploma of competentietoets (incl. Nederlands 2F niveau)



C of C1 rijbewijs



EHBO/AED certificaat



Ruim voldoende regiokennis van Rotterdam-Rijnmond




Leren en werken
Duur: 3 maanden

Kijk op www.ambulance-rr.nl en werkenbijvrr.nl voor meer informatie.
Op de hoogte blijven van onze vacatures? Meld je dan aan voor de jobalert . Volg ons ook op Instragram #ambulancerr

