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Spreekt jouw sollicitatie ons aan? Lijk jij dé perfecte kandidaat voor onze opleiding te zijn? 

Dan nodigen we je graag uit voor een gesprek. Het afleggen van een praktisch assessment hoort 

ook bij de procedure.  Hoe de totale sollicitatieprocedure verloopt, leggen we graag aan je uit.

De sollicitatiegesprekken 
Je hebt gesprekken met:

	 	 De selectiecommissie, waarbij leden van het management aanwezig zijn. 

	 	 De adviescommissie bestaande uit toekomstige collega’s van het team waarin je komt te werken. 

Tijdens deze gesprekken proberen de sollicitatiecommissies een goed beeld van jou te krijgen en van je 

drijfveren om als ambulanceverpleegkundige bij onze RAV aan de slag te gaan. 

De stage
Als de uitslag van het sollicitatiegesprek positief is, loop je twee dagen stage. Je rijdt dan mee met een 

ambulanceteam. Zo krijg je een goed beeld van het werk als ambulanceverpleegkundige. 

Het assessment
Als de stagedagen goed zijn bevallen, ga je door naar de volgende stap in de sollicitatieprocedure: het 

assessment. Een assessment is een psychologisch onderzoek waarbij hulpmiddelen zoals tests, vragenlijsten, 

interviews en rollenspellen worden gebruikt om er achter te komen of je geschikt bent voor de functie van 

ambulanceverpleegkundige. Het assessment wordt afgenomen binnen de RAV en bestaat uit vier korte 

praktijksituaties, waarin we vooral kijken naar je competenties.

De medische keuring
Tijdens de medische aanstellingskeuring worden fysieke aspecten getest die belangrijk zijn om het werk 

van een ambulanceverpleegkundige gezond en veilig te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt via verschillende testen 

en het invullen van een vragenlijst. Een externe partij die hierin gespecialiseerd is, voert de keuring uit.

Na de sollicitatieprocedure 

Nu wordt het spannend! Heb je alle onderdelen goed afgerond? Dan volgt er nog een afsluitend 

arbeidsvoorwaardengesprek en mogen we je feliciteren. We verwelkomen je graag als nieuwe collega! 

Want vanaf dag 1 van je opleiding ben je bij ons in dienst.

Opleidingsinformatie

DE SELECTIEPROCEDURE VOOR TOELATING TOT DE OPLEIDING
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Aanmelden voor de Verpleegkundige 
Vervolgopleiding Ambulanceverpleegkundige
Heb je het diploma van de opleiding HBO-v en je rijbewijs B en ben je daarnaast gemotiveerd 

om de opleiding Ambulanceverpleegkundige te volgen die overigens volledig wordt vergoed 

door de RAV Brabant Midden-West-Noord? Voldoe je aan de persoonlijke kwaliteiten: empathisch, 

analytisch, teamplayer, enthousiast, doortastend en klantgericht? En ben je daarnaast een kei in 

organiseren en coördineren? Meld je dan aan voor onze opleiding!

Verras ons
We zijn natuurlijk reuze benieuwd naar jouw motivatie om onze opleiding te gaan volgen. 

We stellen het erg op prijs als je, naast de officiële documenten, een ludieke manier bedenkt om 

ons te vertellen waarom we juist voor jou moeten kiezen als een van de studenten aan de opleiding.

Wat je van ons kunt verwachten
We nemen na je aanmelding binnen 10 werkdagen contact met je op om samen te bespreken hoe 

het traject verder verloopt. 

Meld je aan
Aanmelden kan heel gemakkelijk. Ga via de onderstaande link naar de aanmeldpagina, vul je gegevens 

in en upload je motivatiebrief en curriculum vitae (cv). Heb je vragen, dan kun je altijd telefonisch contact 

met ons opnemen via 085-044 22 00.

Regionale Ambulancevoorziening (RAV)Brabant-Midden-West-Noord
Werken bij de RAV Brabant Midden-West-Noord is werk dat er toe doet. 

Mensenlevens redden, gewonden verzorgen, pijn verminderen. Patiënten helpen 

op een manier die bij hen en de situatie past.

We zorgen voor mensen in de intense, vaak ingrijpende momenten van hun leven. 

Werken in de ambulancezorg doe je dan ook niet zomaar. Je geeft je helemaal: al je 

ervaring, kennis, kunde en lerend vermogen. Het is dan ook niet zomaar werk. 

Het is werk vanuit het hart.
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