
 
 

 
 
De Regionale Ambulancevoorziening verzorgt de 
ambulancehulpverlening voor de gehele provincie 
Flevoland. 
 

Vanuit 6 standplaatsen werken de ca. 130 
medewerkers aan een professionele dienstverlening. 
De RAV Flevoland heeft een samenwerkingsverband 
met de Regionale Ambulancevoorziening Gooi en 
Vechtstreek.  
 

 
 
 

Wij zijn op zoek naar een: 

 

Trainee Bachelor Medische Hulpverlener 
 
 

 
Wat ga je doen? 
Als ambulanceprofessional BMH ben je dagelijks bezig met het geven van zorg aan patiënten. Je gaat naar 

urgente situaties, maar ook besteld vervoer is een onderdeel van het werk. Je bent verantwoordelijk voor 
de behandeling, stabilisering, bewaking en registratie van patiënten. Dit doe je conform het Landelijk 
Protocol Ambulancezorg (LPA). Dit doe je niet alleen! Samenwerken is een belangrijk onderdeel van je 
werk, met de ambulancechauffeur, ambulanceverpleegkundigen, met de meldkamer en diverse 
ketenpartners. 
 
Herken jij je in bovenstaande omschrijving? Dan zoeken wij naar jou! Wij zijn op zoek naar enthousiaste 

collega’s die een traineeship willen doorlopen van maximaal een jaar. Ben je geschikt voor de functie? Dan 
kom je daarna voor ons werken als zelfstandig BMH Ambulancezorg. 
 

Wat vragen wij? 
 Je bent in het bezit van een BMH-diploma met uitstroomprofiel Ambulancezorg en bent BIG 

geregistreerd; 

 Je wilt werken en leren combineren; 
 Je beschikt over goede sociale vaardigheden, empathisch en analytisch vermogen; 
 Je bent een teamspeler;  
 Je bent bereid om onregelmatige diensten te werken en hebt een flexibele instelling; 
 Je bent in het bezit van rijbewijs B; 
 Je bent bereid om na afronding van je traineeship bij ons te blijven werken. 

 

Salaris/arbeidsvoorwaarden: 
Tijdens je traineeship wordt je ingedeeld (conform CAO Ambulancezorg) in schaal 50 met een 
maximumsalaris van € 3.774,- bruto per maand (bij een fulltime dienstverband).  
De functie van BMH op de ambulance is ingedeeld in schaal 60 conform CAO Ambulancezorg met een 
maximum salaris van € 4.798,- bruto per maand. Afhankelijk van ervaring kan er eerst ook sprake zijn van 
een aanloopschaal. 
De eindejaarsuitkering bedraagt 8,33%. Het vakantiegeld bedraagt 8,33%. Je pensioenopbouw is 

ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 
 
Wil je meer weten? 
Voor meer informatie mag je contact opnemen met Aart Ketelaar (leren & ontwikkelen) via 
a.ketelaar@ravgooi.nl 
 

Wil je gelijk solliciteren? Dan vragen we je om voor 6 augustus in een korte tekst te beschrijven wie jij 
bent en waarom jij jezelf geschikt vindt voor deze functie? Deze  sollicitatie met C.V. mag je onder 
vermelding van het vacaturenummer 2021/31 richten aan de GGD Flevoland, emailadres: 
peno@ggdflevoland.nl 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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