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FUNCTIETITEL : PROVINCIAAL TEAMLID HDI – ZIEKENVERVOER

TAAKOMSCHRIJVING :
ALGEMEEN :
+
+
+
+
+
+

Het provinciaal teamlid staat samen met de overige teamleden en de (adjunct-) provincieverantwoordelijke(n) in voor het adequaat uitvoeren van de missie van de discipline.
Uitvoeren en opvolgen van de projecten en taken die door de (adjunct-) provincieverantwoordelijke(n)
zijn toegewezen.
Formuleren en uitwerken van verbetervoorstellen die verband houden met hun opdracht op vraag van de
(adjunct-) provincieverantwoordelijke(n) of op eigen initiatief.
Vertegenwoordigen van het provinciaal echelon op vraag van de (adjunct-) provincieverantwoordelijke(n).
Optreden als aanspreekpunt voor de door hem toevertrouwde taken en/of regio’s.
Toezien op een kwalitatieve en conforme uitvoering van de opdrachten op lokaal en provinciaal niveau.

SPECIFIEK :
Alle taken inzake het ziekenvervoer
+
+
+
+

Ondersteunen van de PCH (Provinciaal Coördinator Hulpverlening) als aanspreekpunt voor de entiteiten.
Afstemmen van de dekking tussen de betrokken entiteiten.
Faciliteren van samenwerking tussen entiteiten.
Het opvolgen en ondersteunen van het ziekenvervoer in de provincie volgens de modaliteiten die door
Rode Kruis-Vlaanderen bepaald zijn.
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FUNCTIEPROFIEL :
ALGEMEEN PROFIEL :
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Belangstelling hebben voor het Rode Kruis
Bereid zijn om te handelen overeenkomstig de fundamentele beginselen.
Bereid zijn om zich belangeloos in te zetten met de nodige verantwoordelijkheidszin.
Bereid zijn om voldoende tijd te investeren om zijn opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren.
Bereid zijn om de vereiste opleiding en bijscholing te volgen.
Bereid zijn om zich onbevooroordeeld en niet discriminerend te gedragen op basis van ras, huidskleur,
handicap, herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, godsdienst, politieke overtuiging of maatschappelijke status.
In groep willen werken.
Bereid zijn om op een loyale manier met alle betrokkenen (vrijwilligers en personeelsleden respectvol
samen te werken.
De Erecode ondertekend hebben.
Minimale leeftijd 18 jaar.
Maximale leeftijd 69 jaar.
Fysiek geschikt zijn voor het uitvoeren van de toevertrouwde taken.
Beschikbaar en bereikbaar zijn.

OPLEIDING EN ERVARINGEN :
+
+
+

Houder zijn van de sanitaire bekwaamheid Eventhulpverlener of ziekenwagenhulpverlener of hoger.
Houder zijn van de kwalificatie Leiding 3.
Minstens enkele jaren nuttige ervaring bezitten in een leidinggevende functie binnen de Hulpdienst.

PERSOONLIJKE KWALITEITEN :
+
+
+
+
+
+
+
+

Kunnen leidinggeven aan een groep vrijwilligers.
Medewerkers kunnen motiveren.
Beschikken over organisatorische en administratieve kwaliteiten.
Kennis van PC-gebruik.
Sociaal ingesteld en luisterbereid zijn.
Beschikken over een analytische geest en organisatorisch inzicht.
Kunnen samenwerken in teamverband.
Contactvaardig zijn, zowel intern als naar externe partners toe.
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