Vacature EHBO-er

hoofdtaak
Hoofdtaak van de EHBO-er is werken aan de veiligheid bij een calamiteit. Dit kan variëren
van het zorgen voor mensen bij een klein medisch ongeval tot het opzetten van een
gewondennest bij een grote calamiteit.
taken
-

Op de hoogte zijn van alle veiligheidsplannen en protocollen.
Zelf bevoegd en bekwaam blijven.
Verlenen van levensreddende handelingen.
Verlenen van uitgebreide eerste hulp.
Opzetten en handelen in een gewondennest.
Aannemen van orders van de Veiligheidscoördinator en/of hoofd EHBO’er.

persoonlijkheid
De EHBO-er weet het hoofd koel te houden, weet te zorgen voor een ander en is goed in
staat om orders aan te nemen.
competenties
communicatief vaardig
situational aware
stressbestendig
discreet

groot verantwoordelijkheidsgevoel
onzelfzuchtig
teamplayer

achtergrond kandidaat
- In bezit van Rode Kruis uitgebreide EHBO EH4100 / Oranje Kruis EHBO of daaraan
gelijkgesteld
- Beschikbaar op vrij- /zaterdagen voor verschillende producties op verschillende
locaties.

Wat bieden wij?
- Een unieke baan op basis van een 0-urenovereenkomst, payroll of ZZP, in een
creatieve onderneming.
- een salaris van € 9,67 bruto per uur of een ZZP-tarief van € 16,-.
- Ruimte voor professionele ontwikkeling in een snelgroeiende organisatie.
Wie zijn wij?
Real Life Gaming is een community- en netwerkorganisatie die belevingen bouwt. We willen
dat onze bezoeker een onvergetelijke tijd heeft. We willen het gevoel geven dat je de
hoofdrol speelt in je eigen film. Real Life Gaming is een nieuwe vorm van entertainment. Dit
zijn geen digitale games, geen eenvoudige bord- of kaartspellen, dit zijn grootse ervaringen
in de échte wereld.
Waar zijn wij?
Ons kantoor is gevestigd aan de Kosterijland 10 in Bunnik (net onder Utrecht)
Hoe kun je solliciteren?
Graag zien we je sollicitatie/reacties tegemoet in de vorm van (1) je CV en (2) een motivatie
waarin je uitlegt waarom in deze functie aan de slag wilt gaan, en waarom jij geschikt bent
voor deze functie. Uit de aanmeldingen zullen we een selectie maken voor een gesprek. Op
basis van deze gesprekken zullen we onze uiteindelijke keuze maken.
Aanmeldingen kunnen tot en met 11 augustus aanstaande gemaild worden naar
hr@reallifegaming.com en de gesprekken zullen plaatsvinden in de week daarna.

