
 
 

Vacature: programmaleider 1.0 fte  
 

Word jij onze nieuwe collega?  

Word je enthousiast van het aansturen van een team docenten en onderwijskundige in het 

ontwerpen en onderhouden van opleidingstrajecten? Spreekt het je aan om binnen een dynamische 

organisatie de verbindende schakel te zijn tussen docenten, instructeurs, administratief/secretarieel 

ondersteunende collega’s en management om je targets te bereiken? Dan ben jij mogelijk onze 

nieuwe collega en nodigen wij je van harte uit te solliciteren. 

 

Programmaleiding 

De Programmaleiding is verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de onderwijsprogramma’s. 

Daaronder vallen de ontwikkeling en uitvoering van de initiële leertrajecten, het Landelijk 

Assessment Ambulancezorg en de post-initiële scholingen (trainingen, cursussen etc.).   

Dit realiseert de Programmaleiding door middel van het onderbrengen van de diverse activiteiten bij 

docenten, instructeurs, assessoren en onderwijskundige collega. De Programmaleiding vervult hierin 

een coördinerende en sturende rol. De onderwijsprogramma’s worden vastgesteld door de manager 

Opleidingen, die eindverantwoordelijk is voor de onderwijsprogramma’s. 

 

Profiel werknemer 

Je hebt een collegiale, positieve en klantgerichte instelling. Je bent communicatief sterk, zowel 

mondeling als schriftelijk. Daarnaast ben je flexibel en stressbestendig, maar ook pragmatisch 

ingesteld. Je signaleert tijdig knelpunten en pakt deze oplossingsgericht aan. 

 

Gedragscriteria 

 Is gericht op het behalen van de juiste resultaten t.a.v. de (deel)verantwoordelijkheden. 

 Treedt op als coachend leider. 

 Heeft een positieve attitude en ziet toe op een zelfde houding bij de collega’s. 

 Heeft de bereidheid de benodigde scholing en/of trainingen te volgen, die noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van de functie. 

 Legt gemakkelijk en prettig contacten met collega’s op alle niveaus binnen de organisatie. 

 Kan zelfstandig werken. 

 Kan projectmatig/systematisch werken. 

 Staat open voor nieuwe ontwikkelingen. 

 Staat open voor kritiek. 

 Heeft gevoel voor humor en sfeer. 
  

Functie-eisen   

 HBO werk- en/of denkniveau. 

 Ervaring in het aansturen van medewerkers.  

 Je kunt helder mondeling en schriftelijk communiceren, zowel op inhoud als op 
betrekkingsniveau. 

 Je hebt ervaring met de meeste Office-applicaties. 

 Ervaring in acute gezondheidszorg is een pré. 
 

 

 



 
 

Wat bieden wij je?  

 Een dienstverband van 1.0 fte (gemiddeld 36 uur per werkweek).  

 Een passend salaris conform de CAO Ziekenhuizen. 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan een eindejaarsuitkering, 

pensioenvoorziening, collectieve ziektekostenregeling, fitnessregeling en fietsplan.  

 Een prettige werkomgeving met een persoonlijke sfeer en fijne collega’s op ons kantoor in 

Harderwijk.  

 Een aanstelling met uitzicht op een vast contract. 

 Je wordt aangesteld als junior programmaleider met de mogelijkheid in de toekomst door te 

groeien naar de functie van senior programmaleider.  

 

De Academie voor Ambulancezorg 

De Academie voor Ambulancezorg is het landelijke opleidingscentrum voor beginnende én ervaren 

professionals in de ambulancezorg. We verzorgen kwalitatief hoogwaardige opleidingen, 

specialisaties en bij- en nascholingen voor ambulanceverpleegkundigen, -chauffeurs en 

verpleegkundig meldkamercentralisten. Ook bieden we opleidingsproducten aan voor 

zorgambulancebegeleiders, medisch managers ambulancezorg en praktijkbegeleiders. Het grootste 

deel van de opleidingen geven we vanuit onze academie in Harderwijk. 

Meer informatie vind je op onze website www.academievoorambulancezorg.nl. 

Vragen 

Heb je vragen over of naar aanleiding van deze vacature? Neem dan contact op met de 

programmaleider: Arie Schipper (0341-46 75 60). 

 

Solliciteren?  

Ben jij onze aankomend junior programmaleider? Stuur je motivatie en C.V. dan vóór 1 december 

aanstaande naar p&o@academievoorambulancezorg.nl t.a.v. Natasja Meijer, hoofd P&O. 

 

http://www.academievoorambulancezorg.nl/
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