
 
De Academie voor Ambulancezorg is gespecialiseerd in het opleiden en trainen van beginnende en 
ervaren professionals in de ambulancezorg. De doelgroepen zijn met name 
ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs en centralisten meldkamer 
ambulancezorg. Voor de beginnende professionals bieden we de zogenaamde initiële opleidingen 
aan. De cursist wordt vanuit de regionale ambulancedienst (RAV) naar ons gezonden om zijn/haar 
opleiding te volgen. Daarnaast verzorgt de Academie voor Ambulancezorg cursussen en trainingen 
op het gebied van acute zorg voor de ambulancesector, maar ook voor andere beroepsgroepen. De 
meeste opleidingen worden gegeven in of vanuit onze Academie te Harderwijk.  
 
Voor het Opleidingsbureau zijn we op zoek naar een Planner / Roosteraar (28 – 36 upw).   
 
Wat ga je doen? 

 Je behandelt plannings- en roostervraagstukken; 

 Je beheert de applicaties voor o.a. het plannen/roosteren en de cursus-administratie;  

 Je verzamelt de benodigde managementinformatie;  

 Je biedt in voorkomende gevallen overige ondersteuning aan je collega’s op het 
Opleidingsbureau.  
 

Wat verwachten wij van jou? 
 Een afgeronde opleiding op MBO+ of HBO niveau; 

 3 tot 5 jaar relevante werkervaring; 

 Kennis van Ortec Workforce Scheduling (OWS) en/of Coachview is een pré; 

 Indien nodig, bereidheid een gedegen training te volgen; 

 Oplossingsgerichtheid, creativiteit en een hands on mentaliteit; 

 Een teamspeler, communicatieve vaardigheden; 

 Klantgerichte houding; 

 Positieve attitude en draagt deze uit. 
 

Wat bieden wij jou? 

Een plezierige werkomgeving in een klein team met betrokken collega’s. 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. Het salaris is mede afhankelijk van 
ervaring en bedraagt maximaal € 3.490,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week. 
 
Aanvullende informatie 
We zijn op zoek naar kandidaten voor een dienstverband van minimaal 28 uur per week. Dagen en 
uren per dag zijn in overleg vast te stellen. 
 

Informatie en sollicitatie 

Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Paul Daenen, Hoofd Opleidingsbureau, telefoon 
0341- 467 560. 
Schriftelijke sollicitaties, met motivatie en CV kun je voor 12 januari 2020 mailen naar 

p&o@academievoorambulancezorg.nl t.a.v. Natasja Meijer, Hoofd P&O.  
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