EERSTE HULP
Teamleider Eerste Hulp
Ben jij iemand die graag naast een kwalitatieve hulpverlening ook een groep van 6 personen wil
coachen en een team wil creëren? Vind je een adequate en kwalitatieve hulpverlening bieden aan de
wandelaars belangrijk? Dan zoeken we jou.
Functie-eisen
Geldig EHBO-diploma en diploma Hulpverlenen bij (Grootschalige) Evenementen. Ervaring in het
kunnen leidinggeven en coachen van vrijwilligers op MBO-niveau. Bij voorkeur de training Praktisch
Leidinggeven gevolgd.
Eerste Hulpverlener
Op meerdere Eerste Hulpposten tijdens de Dam tot Dam inzetten wordt er Eerste Hulp verleend aan
wandelaars, renners en bezoekers. Voor deze functie is het noodzakelijk om stressbestendig te zijn
en een goed inzicht te hebben hoe evenementenhulpverlening werkt.
Functie-eisen
Geldig EHBO-diploma en minimaal diploma Hulpverlenen bij Evenementen. In staat zijn om te
werken in een rooster met onregelmatige diensten.

Medische Dienst
Verpleegkundige
Tijdens onze hulpverlening maken we ook gebruik van de expertise van verpleegkundigen. Het
niveau van zorg is vastgesteld op spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg en acute zorg. De
verpleegkundigen worden ingezet op de vaste hulpposten en op het finish-terrein bij de Dam tot
Dam 10EM.
Functie-eisen
Geldige BIG-registratie.
Arts
Tijdens onze maken we ook gebruik van de expertise van artsen. Het niveau van zorg is vastgesteld
op spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg en acute zorg. De artsen worden ingezet op de vaste
hulpposten.
Functie-eisen
Arts met achtergrond in de (acute en huisartsgeneeskundige) somatische gezondheidszorg.

Verbindingsdienst
Medewerker Techniek & Ondersteuning
De technische ondersteuning van de verbindingsdienst zorgt tijdens het Dam tot Dam weekend voor
goede bruikbare verbindingsapparatuur en functionerende netwerken. Dit team van techneuten
ondersteunt bij inname en uitgifte van apparatuur; het repareren van apparatuur en het
plaatsen/inrichten van apparatuur. Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor relaisstations,
pompmasten en noodstroomvoorzieningen.

Functie-eisen
Kennis van het Rode Kruis-jargon t.a.v. verbindingen; meerjarige ervaring als medewerker
verbindingsdienst. Ervaring in gebruik ICT-middelen, kennis van verbindingsapparatuur, telefonieinstallaties, camera-beveiligingsinstallaties en datanetwerken (CAT5) en in het bezit van rijbewijs B-E.
Het is wenselijk dat je een geldige EHBO diploma hebt.
Centralist
Je werkt in de Rode Kruis-meldkamer en tijdens jouw shifts bedien je één of meer radionetten en ben
je verantwoordelijk voor het coördineren van het berichtenverkeer op je eigen net en naar andere
netten. Je werkt onder aansturing van de coördinator meldkamer en informeert hem/haar over
bijzonderheden op jouw net.
Functie-eisen
Goede spreekvaardigheid en goede beheersing van de Nederlandse taal. Uitstekende kennis van de
radioprocedures en dienstuitdrukkingen van het Rode Kruis. Flexibel, stressbestendig en je kan in
onregelmatige diensten werken. Geconcentreerd kunnen werken in een hectische werkomgeving.
Meerjarige ervaring als centralist en ervaring in het gebruik van ICT-middelen. Je bent In het bezit
van een geldige EHBO diploma en hebt de basiscursus portofoongebruik en de cursus centralist
gevolgd.
Informatie coördinator
De werkplek van de informatiecoördinator is in de meldkamer. Hij of zij is de spil in alle interne en
externe informatievoorzieningen. Het wordt steeds belangrijker om relevante gegevens te
verzamelen en te gebruiken binnen de hulpverlening. Tot de taken behoren: Vastleggen en
analyseren van inkomende informatie en waar nodig de Operationeel Leider Rode Kruis daarover
informeren en de Coördinator Operationeel Centrum informeren over bijzondere berichten of acties
op het te bedienen net.
Functie-eisen
Een goede beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse taal, analytisch vermogen, flexibel
en stressbestendig, geconcentreerd kunnen werken in een hectische werkomgeving. Ervaring in het
gebruik van ICT-middelen en de moderne (internet)media goed kunnen gebruiken.

Logistieke Dienst
Teamleider Logistiek
De teamleider stuurt tijdens het operationele weekend de medewerkers Logistiek aan. Je bent het
eerste aanspreekpunt voor je eigen team.
Functie-eisen
Geldig EHBO-diploma. Ervaring in het kunnen leidinggeven en coachen van vrijwilligers op MBOniveau.
Medewerker Logistiek & Chauffeur (voor- en nadetachering)
In de week voor de start van het Dam tot Dam weekend zorgt een groep vrijwilligers ervoor dat de
nodige voorbereidingen getroffen worden om het Operationeel Centrum in Zaandam op te bouwen.
De chauffeurs halen alle materialen op uit het land en zorgen ervoor dat alles op de juiste plek
afgeleverd wordt. Op de maandag en in de week na het Dam tot Dam weekend hebben we ook
medewerkers nodig om alles op te ruimen.

Functie-eisen
In teamverband kunnen werken en zelfstandig taken uitvoeren, geldig EHBO- diploma is een pré
maar geen verplichting. Geldig rijbewijs B en eventueel E.
Medewerker Logistiek (operationeel)
In het Dam tot Dam weekend is een groep vrijwilligers verantwoordelijk om alle materialen voor de
hulpposten klaar te zetten en te transporteren naar de verschillende hulpposten. Je bent breed
inzetbaar en flexibel. Naast het klaar zetten van materialen ben je ook verantwoordelijk voor de
inname en uitgifte van materialen.
Functie-eisen
Je kan in teamverband werken, bent klantgericht en representatief. Een geldig EHBO-diploma is een
pré maar geen verplichting. In staat zijn om te werken in een rooster met onregelmatige (dag &
nacht) diensten. Geldig rijbewijs B en eventueel E.
Chauffeur
Als chauffeur zorg je ervoor dat de hulpverleners en/of materialen naar de diverse locaties en
hulpposten gebracht worden. Vaak blijf je op de post waar je de hulpverleners hebt afgezet, je bent
dan beschikbaar voor diverse ondersteunende taken. Je hebt er geen probleem mee om
onregelmatige diensten te draaien.
Functie-eisen
Geldig rijbewijs B en eventueel E, geldig EHBO-diploma. In het bezit van de basiscursus
portofoongebruik. Je hebt er geen probleem mee om je handen uit de mouwen te steken op de
diverse locaties.

Facilitaire Dienst
Teamleider Facilitair
De teamleider stuurt tijdens het operationele weekend de medewerkers Logistiek aan. Je bent het
eerste aanspreekpunt voor je eigen team.
Functie-eisen
Geldig EHBO-diploma. Ervaring in het kunnen leidinggeven en coachen van vrijwilligers op MBOniveau.
Medewerker Facilitair
In het Dam tot Dam weekend zorgt de medewerker Facilitair ervoor dat iedere vrijwilliger een
maaltijd krijgt en waar nodig een slaapplek heeft. Hij of zij zorgt ervoor dat de dagelijkse gang van
zaken op het gebied van facilitaire zaken geborgd wordt.
Functie-eisen
In teamverband kunnen werken, klantgericht zijn, representatief voorkomen, een geldig EHBO- of
BHV-diploma, kunnen werken met verbindingsmiddelen. In staat zijn om te werken in een rooster
met onregelmatige (dag & nacht) diensten. Minimaal 2 opeenvolgende dagen beschikbaar.

Stafbureau
Medewerker Receptie
De receptie is een van de eerste plekken die medewerkers en gasten van het Rode Kruis

tegenkomen. Hier melden de vrijwilligers zich bij aankomst in het Operationeel Centrum en
ontvangen zij hun eerste informatie.
Functie-eisen
In teamverband kunnen werken en klantgericht zijn, representatief voorkomen, kunnen werken met
ICT en verbindingsmiddelen.

