
MAI Medische diensten bv

is een dochteronderneming
van UMCG Ambulancezorg
en gespecialiseerd in het le-
veren van maatwerkoplos-
singen in medische dienst-
verlening op diverse gebie-
den zoals, planbare ambu-
lancezorg, vervoer van
verwarde personen (psycho-
lance), leveren van een voer-
tuig met chauffeur t.b.v.
huisartsendienstverlening in
de avondnacht en weekend-
structuur en medische hulp-
verlening tijdens grote
publieksevenementen. Bij
MAI zijn circa 300 medewer-
kers vanuit het gehele land
werkzaam.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

VACATURE

MAI Medische diensten bv
is voor de divisie Huisartsendiensten in de regio Limburg-Noord

op zoek naar professionele en enthousiaste

Huisartsenchauffeurs M/V
16 - 32 uur per week en oproepkrachten

De functie
U bent werkzaam in de avond, nacht en weekend- uren. U draagt zorg voor het veilig
vervoeren van de huisartsen naar hun patiënten. U assisteert (op verzoek) de huisarts bij de
medische hulpverlening, stelt familieleden gerust, verricht administratieve werkzaamheden
en bedient communicatie- en verbindingsapparatuur. U bent verantwoordelijk voor het
besturen van de huisartsenauto en bent in staat om eenvoudige technische reparaties/
onderhoud te verrichten.

De functie-eisen
▶ Een afgeronde vooropleiding op minimaal niveau 3 (VMBO).
▶ Een geldig rijbewijs categorie B (minimaal 3 jaar)
▶ Een geldig CCV-T diploma taxichauffeur en chauffeurspas (ILT) of bereid deze Intern te behalen.
▶ Een geldig EHBO diploma afgegeven door Het Oranje Kruis, of bereid deze te behalen.
▶ Uw inlevingsvermogen, sociale en communicatieve vaardigheden zijn uitstekend.
▶ Ervaring in de zorg is een pré.
▶ De minimale leeftijd is 23 jaar.

Een assessment en aanvraag recente VOG is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Ons aanbod
De arbeidsvoorwaarden van de CAO Taxivervoer zijn van toepassing. Een interne opleiding
met daaropvolgende structurele bij- en nascholing zijn wezenlijke onderdelen van de functie.

Vragen
Voor vragen over deze vacature kunt u contact met ons opnemen, bij voorkeur per email door
het sturen van een bericht naar: vacature@mai.nl. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk
beantwoorden of contact met u opnemen.

Reageren
Indien uw interesse is gewekt, kunt u uitsluitend solliciteren middels het digitale online-
sollicitatieformulier welke u kunt vinden op onze website (www.mai.nl) bij de vacatures.


