Eerste Hulpverlener COVID
Geplaatst op: 04 Feb 2021
Status: Open
Vacaturenummer: 649
Het vaccineren tegen het coronavirus is begonnen. Ga jij ons helpen om deze enorme klus te klaren? Daarom
zijn wij op zoek naar multi-inzetbare medewerkers.

Hoe zien de werkzaamheden er uit?
De coronapandemie raakt ons allemaal. Daarom zijn wij begonnen aan onze grootste noodhulpactie sinds de
Watersnoodramp. We komen in actie waar dat nodig is. Op dit moment is het Rode Kruis district Flevoland op
zoek naar :

Vrijwillig Hulpverleners met EHBO (Lelystad, Almere, Emmeloord)
Het vaccineren tegen het coronavirus is begonnen. Ga jij ons helpen om deze enorme klus te klaren? Daarom zijn wij
op zoek naar multi-inzetbare medewerkers.

Je kunt ingezet worden in verschillende rollen, namelijk:
Medewerker Vaccinaties
In deze functie biedt jij hulp bij angstige klanten en bij onwel wording. Je bent aanwezig in de wachtruimte om
alert te zijn op ﬂauwvallers en andere post-vaccinale verschijnselen. Daarbij draag je zorg bij het verhelpen
van kleine incidenten. Er wordt altijd gehandeld volgens EHBO protocol.
Je bent als medewerker vaccinatie ook verantwoordelijk voor het raadplegen van een arts in geval van twijfel
over de toestand van een burger.
Er wordt zeven dagen per week gevaccineerd, de werktijden kunnen variëren tussen 7.30 en 20.30 uur. Van
ons ontvang je benodigde bijscholingen.
Chauﬀeur / bijrijder begeleid vervoer
In deze functie begeleid je samen met je collega een hulpvrager. Dit kan bijvoorbeeld van of naar een
instelling zijn, naar een teststraat of vanuit een instelling naar huis. Soms is het op en neer, soms een enkele
reis, maar het kan ook zijn dat je tussen het vervoer meegaat naar een afspraak. Het gaat hierbij altijd om
mensen die zittend vervoerd kunnen worden, niet zelfstandig kunnen reizen en geen andere mogelijkheden
hebben voor vervoer waar ze op terug kunnen vallen.
De primaire taak die je hebt is het begeleiden van de persoon, praktisch moet ook één van beide begeleiders
het voertuig kunnen besturen. Dit vervoer gebeurt met Rode Kruis bussen. Tijdens het vervoer is er speciale
aandacht voor het comfort en de gemoedstoestand van de hulpvrager.

Werktijden
Welke kennis en vaardigheden vragen wij van u?
Wat breng je mee?

LelystadDoet is een onderdeel van

Een geldig EHBO diploma inclusief Reanimatie en AED
Minimale beschikbaarheid van 6 uren per week (1 dienst)
Integer, communicatief vaardig, collegiaal en representatief
Je bent in goede lichamelijke conditie en behoort niet tot een van de risicogroepen
Je onderschrijft de gedragscode en de grondbeginselen en draagt deze uit
Je bent in het bezit van een rijbewijs B(vereist bij chauﬀeur vaccinaties)
Bereidheid tot het volgens van de benodigde trainingen en opleidingen

Welke scholing / training / uitleg krijgt u aangeboden door deze
organisatie?
Voor deze functie bestaat een verplichte interne training: Als begeleider word je geïnstrueerd en getraind in
de protocollen waarmee je werkt. Patiëntveiligheid en rijtechnieken is onderdeel van de scholing. De scholing
wordt afgesloten met een assessment. Training-on-the-job is onderdeel van dit traject. Je zult enerzijds meer
leren over het voertuig en de hulpmiddelen waarmee je werkt, anderzijds is er aandacht voor de
begeleiderskant van de functie in dit traject.

Extra informatie
Aanvullende informatie
Voor de inzet als chauﬀeur/bijrijder is een VOG vereist.
Als begeleider zittend vervoer zul je soms wel en soms niet het voertuig besturen. Het rijden is een taak en
geen functie. Daarom is het wel mogelijk om begeleider te worden als je geen rijbewijs bezit of je bijvoorbeeld
niet prettig voelt bij het besturen van dit formaat voertuig. Het is niet mogelijk alleen als chauﬀeur ingezet te
worden, begeleiding is altijd onderdeel van het werk.
Het kan zijn dat je mensen begeleidt tijdens een afspraak. Daar gaat het niet om daadwerkelijk bij het
gesprek aanwezig te zijn, maar ook hierin zorgdragen voor dat iemand bijvoorbeeld comfortabel in de stoel bij
de arts kan zitten. - Vervoeren van COVID-verdachte of besmette mensen is onderdeel van het werk. Dan
draag je persoonlijke beschermingsmiddelen. - Eventuele onkosten worden in overleg vergoed.
Wat krijg je?
Deze functie bied je de mogelijkheid om maatschappelijk betekenisvol te zijn, het is zinvol en
verantwoordelijk vrijwilligerswerk. Naast de benodigde training vooraf is er ruimte voor het volgen van andere
trainingen en bijeenkomsten naar behoefte.
Er wordt een vrijwilligersvereenkomst met je afgesloten en je bent verzekerd gedurende je inzet voor het
Rode Kruis.
Interesse?
Stuur dan een motivatiemail met CV naar vacatures.ﬂevoland@rodekruis.nl. Voor meer informatie kun je ook
bellen met Hester Vos, District Actie Centrum Flevoland, te bereiken op 06 49779342

Praktische informatie

LelystadDoet is een onderdeel van

Minimum leeftijd:

18

Tegenprestatie:

Nee

Startdatum:

05 Feb 2021

ANBI-status:

Nee

Vrijwilligersvergoeding: Nee

VOG-vergoeding:

Nee

Reiskostenvergoeding: Nee

Verklaring omtrent gedrag (VOG): Nee

LelystadDoet is een onderdeel van

