
De ambulance chauffeur draagt zorg voor het 
vervoeren en begeleiden van zieken en gewonden.

Functie inhoud:

• Je draagt zorg voor een comfortabel, efficiënt, 
effectief en veilig vervoer van patiënten en collega.
• Je levert een bijdrage aan de zorgverlening onder 
verantwoordelijkheid en in opdracht van de 
Ambulanceverpleegkundige op zowel de ambulance 
als op de Spoedeisende hulp. Dit door bijvoorbeeld
het zelf verrichten van eenvoudige verpleegtechnische 
handelingen, en het assisteren van verpleegkundige of  
arts bij verpleegtechnische of medische handelingen.
• Je staat tijdens de uitvoering van de opdracht in 
contact met de SEH voor het ontvangen en doorgeven 
van informatie over de toestand van de patiënt, het 
oproepen van extra assistentie en melding aan andere 
Hulpverleningsinstanties (bijv. Politie/brandweer).

• Controleert de technische en hygiënische staat van 
de ambulance (-uitrusting) en rapporteert hierover.
• Verricht preventief periodieke controles zoals aan de 
accu, het water- en oliepeil van de ambulance van de 
ambulance en rapporteert hierover.
• Verricht bij de functie behorende administratieve 
werkzaamheden, zoals het registreren van uitvoerende 
ritten.
• Levert een bijdrage aan de kwaliteit van 
werkprocessen binnen het werkgebied door deelname 
aan (werk) overleg en het doen van verbeter 
suggesties. 

Functie-eisen

• Kennis op mbo 3 niveau richting verzorging.
• Bereidheid om gerichte opleiding / cursussen en 
oefeningen te volgen.
• Ervaring met ambulance werk. 
• In bezit van een geldige rijbewijs B en C.
• Minimaal Geldige EHBO certificaat.
• Minimaal Geldige BLS /AED certificaat of soortelijke. 
• Tact, inlevingsvermogen en hulpvaardigheid bij het 
vervoeren en verzorgen van de zorgvragers.
• Matig kennis en vaardigheden met auto techniek 
(moet een band kunnen wisselen).
• Minimaal basis kennis van computervaardigheden.
• In het bezit van een verklaring omtrent goed gedrag.

Wat bieden wij
De functie Ambulance chauffeur is ingedeeld in 
Functie Groep 35 MIN USD 1,968.00 en MAX USD 
2,654.00 bruto per maand conform de geldende 
salarisschaal van Fundashon Mariadal.

Informatie:
Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan 
kunt u de websites bezoeken: 
www.fundashonmariadal.com / 
http://youtu.be/ncryEHaPcwI. Voor meer informatie 
over de functie kunt u contact opnemen met Dhr. 
Shandro Susana via telefoonnummer +599 7158900.

Sollicitanten:
Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen wij 
u uit om uw sollicitatiebrief vergezeld van kopie van 
diploma’s en c.v. te richten aan: de heer Danny Rojer, 
via e-mail adres: 

E-mail adres: personeel@fundashonmariadal.org 

Sluitingsdatum 6 augustus 2018

De zorginstelling Fundashon Mariadal op Bonaire is op 
korte termijn op zoek naar een: 

Ambulancechauffeur(m/v) (2fte)


