Stichting Veluwse Wens Ambulance
Deskundig en Betrokken

Vacature
Twee rij-/brancard trainers voor Opheusden
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 onze locatie in Opheusden zijn wij op zoek naar 2 trainers die onze vrijwilligers aldaar kunnen
trainen in brancard en het rijden van een ambulance. Onze vrijwilligers volgen elk half jaar de
brancard training en jaarlijks de rijtraining verplicht.
Dit houdt in:
• Dat jij onze vrijwilligers traint volgens de module opstelling welke wij hanteren.
• Je traint onze vrijwilligers in het bedienen van de elektrische brancard stryker powerload.
• Je traint onze vrijwilligers in het geleidend rijden met onze wens ambulance welke onder B
rijbewijs valt.
• Je maakt onze begeleiders wegwijs achterin de wens ambulance waar wat te vinden is en
geeft uitleg over de apparatuur.
• Je verzorgt de trainingen zowel aan bestaande vrijwilligers als ook aan nieuwe vrijwilligers en
kunt hiertussen ook gemakkelijk schakelen.
• Je hebt minimaal 2 maal per jaar trainersoverleg met alle trainers zowel van Elburg als
Opheusden.
Functie-eisen:
Wij zoeken iemand die:
• Affiniteit heeft met het instructie geven aan vrijwilligers over bovengenoemde onderdelen.
• Je bent of door de weeks in de avond of in het weekend overdag op zaterdag beschikbaar
voor het geven van trainingen, we maken vooraf roosters. Er wordt nog nader bepaald hoe
vaak dit zal zijn, mogelijk ook niet elke week.
• Ervaring als trainer brancard en geleidend rijden is een pré.
• Je bent bereid om eventueel op afroep extra training te geven en in te vallen bij ziekte.
• Woonachtig in of rondom Opheusden.
• Goed kan samenwerken en mee kan denken om de trainingen zo efficiënt mogelijk te maken.
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?
Ben jij enthousiast geworden voor deze functie? Reageer dan middels een korte motivatie voor 26
juli 2022 door te mailen naar: facilitair@veluwsewensambulance.nl. Ook voor vragen en/of
opmerkingen kun je hier terecht.
Laat niets te wensen over

