
 
 

VACATURE MELDING 
 
 
Instituto Medico San Nicolas (ImSan) heeft als doelstelling het aanbieden en bevorderen van 
optimale medische zorg van klinische, poliklinische en ambulante aard en de toegankelijkheid 
daarvan voor alle burgers. Momenteel wordt nog géén klinische zorg verleend. 
 
Op dit moment is modernisering en uitbreiding van het gebouw gaande. Dit in verband met de 
nieuwe zorg functies, n.l. ambulante chirurgie, incl. oogheelkunde, sterilisatie, radiotherapie, 
radiologie en laboratorium. 
 
ImSan is op zoek naar enthousiaste verpleegkundigen op full-time basis voor haar afdeling 
ambulance zorg.  
 

Verpleegkundige bij de Afdeling Ambulance zorg 
 
Doel van de functie: 
 
Het coördineren en zelfstandig realiseren van patiëntgerichte verpleegkundige zorg aan patiënten 
in de verschillende disciplines die zich op basis van een ongeval, letsel, klacht en/of symptoom 
presenteren. 
 
Functieomschrijving: 
Samen met een ambulancechauffeur vorm je een ambulanceteam. Je behandelt acute zieken en 
ongevalsslachtoffers, wordt ingezet op (spoed en niet spoed) vervoer, geeft aanwijzingen en 
functionele opdrachten aan de ambulancechauffeur en andere hulpverleners. Ook ben je 
verantwoordelijk voor het compleet en bedrijfsklaar houden van de medische apparatuur aan  
boord van de ambulance. Je bent verantwoordelijk voor de schriftelijke rapportages van de ritten. 
 
Functie eisen: 

 Diploma HBO-V  of MBO-V, bij voorkeur aangevuld met de specialisatie IC, SEH of 
CCU;    

 Minimaal 1 jaar werkervaring op een van de klinische afdelingen van een ziekenhuis; 
 Daarnaast wordt een actieve deelname aan periodieke bijscholing van je verwacht en de 

bereidheid om de opleiding tot ambulance verpleegkundige te volgen; 
 Kennis van het Nederlands, Engels, Spaans en met name Papiamento is gewenst;  
 Bij voorkeur in het bezit van een geldig BLS/PHTLS certificaat, dan wel bereid deze 

cursussen te volgen; 
 Stress bestendig, gemotiveerd en flexibele instelling; 
 Daarnaast dien je te beschikken over een geldig rijbewijs B en C. 
 

Gaarne uw sollicitatiebrief + CV, vóór 8 februari 2020 te richten aan de heer J. Trimon, Pastoor 
Hendrikstraat 10, San Nicolas, Aruba. 
E-mail: j.trimon@imsan.aw onder vermelding van vacature verpleegkundige Ambulance zorg. 
 
 
 


