Stichting Veluwse Wens Ambulance
Deskundig en Betrokken

Vacature
Wagenparkbeheerder
De Veluwse Wens Ambulance is een nog jonge stichting welke als doel heeft mensen die ernstig ziek
zijn, afhankelijk zijn van liggend vervoer en weten dat zij binnen aanzienbare tijd komen te
overlijden, professioneel en comfortabel liggend vervoer aan te bieden ten
aanzien van een bepaalde wens of behoefte.
Functieomschrijving:
Voor locatie in Elburg zijn wij op zoek naar een wagenparkbeheerder. Deze beheerder is
verantwoordelijk voor het complete wagenpark aldaar.
Dit houdt in:
• Zorgdragen voor wegbrengen en ophalen van de wensambulances en aanhanger
(bijvoorbeeld voor een beurt bij de garage)
• Zorgdragen voor controles van onderdelen bij de wensambulances, zoals bijvullen
ruitenvloeistof / koelvloeistof / bandenspanning etc.
• Zorgdragen voor kleine reparaties zoals het vervangen van ruitenwissers, Voor de Ford
hebben wij een onderhoudscontract met Ford i.v.m. garantie.
• Schoonhouden van de wens ambulances.
• Bij gereden schades contactpersoon zijn voor de vrijwilligers en de garage, zorgdragen voor
het onderhoud hiervan.
• Contactpersoon zijn als een wens ambulance pech krijgt of een storing krijgt. Jij zorgt ervoor
dat de wens ambulances altijd inzetbaar zijn.
Functie-eisen:
Wij zoeken iemand die:
• Zowel zelfstandig kan werken als kan samenwerken met bestuurslid facilitair.
• Flexibel inzetbaar is (geen 9-17 mentaliteit, ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar).
• Bereid is om op afroep snel te kunnen handelen.
• In of rond Elburg woont i.v.m. snel kunnen handelen bij pech o.i.d.
• Technische opleiding en/of ervaring heeft genoten en weet wat hij/zij doet.
• Zelfsturend d.w.z. neemt initiatief en bespreekt dit ook met bestuurslid facilitair, houd zelf in
de gaten wanneer welke voertuig voor keuring mag en maakt daarvoor zelf afspraken et
cetera in overleg met bestuurslid facilitair.
Wat bieden wij?
Wij bieden jou als stichting een enthousiaste en goede plek voor vrijwilligerswerk. Naast de
flexibele werktijden die er zijn, bieden we een collegiale werksfeer en goede begeleiding
indien nodig. Je hebt een opzegtermijn van twee maanden.
Solliciteren?
Bent jij enthousiast geworden voor deze functie? Reageer dan middels een korte motivatie voor 26
april 2022 door te mailen naar: facilitair@veluwsewensambulance.nl. Ook voor vragen en/of
opmerkingen kun je hier terecht.
Laat niets te wensen over

