Arts Sociaal Medische Advisering
Informatie
Plaats

Heerlen

Salarisindicatie

Tussen €3561 en €5872

Dienstverband

Tijdelijk

Soort vacature

Regulier

Uren

0 - 36 uur

Publicatiedatum

15-03-2021

Werk- en denkniveau

WO

Sluitingsdatum

31-12-2021

Schaal

Schaal 11 t/m 12

Vacature Tekst

Binnen de afdeling Gezondheid en Maatschappelijke Participatie (GMP) zijn wij op zoek naar een Arts Sociaal Medische Advisering
(25,2 uur per week tot 36 uur per week / 0,7 fte tot 1 fte).

Over de GGD
De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor
mensen in een kwetsbare positie. Onze medewerkers dragen daaraan bij op een manier die het verschil maakt, vandaag en
morgen. Als GGD’er sta je midden in de maatschappij en ben je er als het nodig is. Dit doen wij met professionele, wendbare en
vitale medewerkers.

Meer informatie over de GGD? Kijk dan eens verder op onze website of bekijk ons filmpje.

Over de afdeling
De afdeling GMP helpt mensen in een kwetsbare positie om hun zelfredzaamheid te vergroten door belemmeringen op het gebied
van gezondheid aan te pakken. Deze mensen hebben vaak problemen op meerdere gebieden en vinden het moeilijk om goed
voor zichzelf te zorgen. Daardoor kunnen ze vaak ook niet goed meedoen in de samenleving.

Door de unit Sociaal Medische Zorg wordt uitvoering gegeven aan de sociaal medische advisering voor o.a. gemeenten in het
verzorgingsgebied. De sociaal-medische advisering ligt op het terrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de
Participatiewet, de regeling Gehandicaptenparkeerkaarten (GPK), Leerlingenvervoer en leerplicht.

Wat ga je doen?
Je bent primair gericht op onze cliënten en je bereikt graag samen resultaten. Je vindt het vanzelfsprekend om jezelf te blijven
ontwikkelen en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van de hele organisatie. Verder:
·
·
·
·

Verricht je sociaal medisch onderzoek in het kader van wetgeving zoals o.a. de Participatiewet, WMO en GPK;
Signaleer je en verwijs je zo nodig door naar reguliere zorg;
Stel je sociaal medische adviezen en verklaringen op en onderhoudt contacten met gemeenten en instellingen;
Verzamel je resultaten uit onderzoek, trek je profielen en doe je voorstellen ten aanzien van het te volgen beleid;
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·
·
·

Adviseer je vanuit sociaal medische deskundigheid over het beleid sociaal medische zorg;
Fungeer je als vraagbaak op het vakgebied ten behoeve van de consulenten;
Vervul je een consultatiefunctie ten behoeve van het OGGZ-werkveld.

Wie ben je?
·
·
·
·
·

Je hebt een WO opleiding geneeskunde, bij voorkeur de opleiding Maatschappij en Gezondheid;
Je bent BIG geregistreerd;
Je hebt bij voorkeur kennis op het gebied van sociaal medische advisering;
Je beschikt over de volgende competenties: klantgerichtheid, adviesvaardigheid, resultaatgerichtheid, oordeelsvorming,
flexibiliteit, overtuigingskracht, leervermogen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
Je werkt in de regio Zuid-Limburg en je kunt op verschillende locaties worden ingezet. Dat je beschikt over een rijbewijs
én een auto is daarom een pré.

Wat bieden wij jou?
De GGD Zuid Limburg heeft een positief en stimulerend werkklimaat met volop kansen voor flexibele professionals die zich willen
ontwikkelen.
·
·
·
·

De CAO SGO (samenwerkende gemeentelijke organisaties) is van toepassing op de arbeidsverhouding. Hierin staan de
arbeidsvoorwaarden beschreven.
Bij de functie hoort een minimum salaris van € 3.561,- bruto per maand (aanloopschaal 11) en een maximum salaris
van € 5.872,- bruto per maand (functieschaal 12). Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. *Het genoemde
salaris is gebaseerd op een volledige werkweek zijnde 36 uur.
Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer een eindejaarsuitkering, het kopen en verkopen van verlof,
flexibel werken en de mogelijkheid om thuis te werken, de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding en/of
aanvullende cursussen en korting bij verschillende sportfaciliteiten.
Verder ontvang je een Iphone en een notebook.

Heb je interesse?
Herken jij jezelf hierin en wil jij onderdeel zijn van een lerende organisatie die vrijheid en vertrouwen geeft én neem jij zelf
verantwoordelijkheid voor een gezonde loopbaan? Dan is er sprake van een goede match en pas jij bij onze ruim 800 betrokken
en bevlogen collega’s.

Hoe je solliciteert dat is aan jou, maar wij willen in ieder geval wel een CV ontvangen. Solliciteren kun je via
ons sollicitatieformulier.

Vragen?
Neem voor vragen over de inhoud contact op met:
De heer Michel Limpens (afdelingshoofd GMP)
088-8805399

Neem voor vragen over de sollicitatieprocedure contact op met:
Charlotte Brouwers (PTO adviseur)
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088-8805386

Competenties
Flexibiliteit
Oordeelsvorming
Klantgerichtheid
Mondelinge communicatie
Overtuigingskracht
Schriftelijke communicatie
Resultaatgerichtheid

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Charlotte Brouwers

Naam

Michel Limpens

Functie

PTO adviseur

Functie

Afdelingshoofd GMP

Telefoon

06-28537294

Telefoon

0888805541

E-mail

personeelszaken@ggdzl.nl

E-mail

personeelszaken@ggdzl.nl

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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