
   
 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Ambulancezorg Groningen 

 Teamleider (2 posities) 
 

 Dé kans voor overstap naar zorgbranche 
 
Standplaats:  Groningen   
 

 
1. AMBULANCEZORG GRONINGEN 
 
Ambulancezorg, een onzichtbare wereld, tót je er ineens mee te maken krijgt. Alles in het werk van 
Ambulancezorg Groningen is erop gericht dat - samen met de ketenpartners – iedereen in de 
provincie Groningen zeker kan zijn van de komst van een ambulance en professionele zorg ter 
plekke. Vanuit 13 locaties staan ruim 300 gedreven medewerkers dag en nacht klaar om de beste 
patiëntenzorg te leveren. De organisatie hierachter is vooruitstrevend en professioneel en staat voor 
de uitdaging zich aan te passen aan de constant veranderende wereld om ons heen.  
 
Naar de website: https://www.ambulancezorggroningen.nl 
 

 
Plaats in de organisatie 

Je geeft leiding aan meerdere teams (circa 50 ambulancechauffeurs en -verpleegkundigen) en je 
rapporteert aan de manager Zorg en Bedrijfsvoering. 
 
 
2.  FUNCTIE 
 
Als teamleider ben je een spil binnen Ambulancezorg Groningen. De context is dynamisch en sterk 
aan veranderingen onderhevig. Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van jouw teams (circa 50 
medewerkers), bestaande uit ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs. Met jouw 
enthousiasme en overtuigingskracht weet jij op coachende wijze leiding te geven aan je teams en de 
onderlinge samenwerking te stimuleren. In overleg met de manager Zorg en Bedrijfsvoering worden 
doelstellingen en prestatie-indicatoren voor jouw locaties bepaald. Hier geef jij vervolgens invulling 
aan zodat de bedrijfsvoering (o.a. financiën, personele inzet en prestaties) is gewaarborgd. Daarnaast 
lever je, mede op basis van in- en externe ontwikkelingen, input voor het tactisch beleid en vertaal je 
dit beleid naar activiteiten en een jaarplan voor jouw teams. Eens per 6 weken ben je beschikbaar 
voor een bereikbaarheidsdienst, wat inhoudt dat je 7x24 uur bereikbaar bent voor calamiteiten.  
 
 
 



   
 

 

 

 

 

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Dagelijks aansturen van je teams 

 Vertaling van strategie naar de operatie 

 Borgen bedrijfsvoering van je teams 

 HR-cyclus binnen je team 

 Externe contacten 

 Team meenemen in cultuurverandering 

 
 
4. PROFIEL 
 

 Hbo werk- en denkniveau. 

 Meerdere jaren recente leidinggevende ervaring in een dynamische omgeving.  

 Ervaren, daadkrachtige en besluitvaardige leidinggevende die niet bang is voor een complexe 
klus en die in staat is om op overtuigende wijze bij te dragen aan de ontwikkelingen binnen de 
organisatie.  

 Prioriteiten stellen. 

 Zichtbaar en aanspreekbaar voor medewerkers en je collega’s. Het maken van afspraken en het 
geven van feedback zijn logische onderdelen van het werk. 

 Medewerkers mee kunnen nemen in de ontwikkelingen binnen het bedrijf. 

 Het overzicht bewaren in hectische situaties. 

 Zorgvuldig en adequaat zaken af kunnen handelen 

 Ervaring in de acute zorg is een pré.  
 
We nodigen ook kandidaten, uit andere sectoren dan de zorg, van harte uit om te reageren.  

 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Leiderschap 

 Daadkracht 

 Sensitief 

 Plannen & organiseren 

 verbindend 

 Communicatie 

 Pragmatisch 

 Enthousiast 

 Actiegericht 

 

 
6. AMBULANCEZORG GRONINGEN BIEDT JE 
 
De cao voor de sector Ambulancezorg is van toepassing.  
De functie is ingedeeld in salarisschaal 10a conform CAO Ambulancezorg (is vergelijkbaar met FWG 
60 CAO Ziekenhuizen). Ambulancezorg Groningen kent verder goede arbeidsvoorwaarden.  



   
 

 

 

 

 

 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Renate van der Zijl 
Tel. 06-53309186 
Renate.vanderzijl@beljonwesterterp.nl 


