Arts Infectieziektebestrijding / ANIOS
Informatie
Plaats

Venlo

Salarisindicatie

Tussen €5519 en €5872

Dienstverband

Tijdelijk

Soort vacature

Regulier

Uren

24 - 36 uur

Publicatiedatum

29-04-2021

Werk- en denkniveau

WO

Sluitingsdatum

31-12-2021

Schaal

Schaal 11A t/m 12

Vacature Tekst

Werken bij GGD Limburg-Noord

De GGD Limburg-Noord is onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). Binnen de Veiligheidsregio werken GGD,
brandweer en crisisbeheersing samen. Wij werken voor ruim 515.400 inwoners, verdeeld over 15 gemeenten: Beesel, Bergen,
Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen,
Roermond, Venlo, Venray, Weert. Het hoofdkantoor bevindt zich in Blerick (bij Venlo).
Door onze unieke samenwerking binnen de Veiligheidsregio vind je bij ons een breed scala aan vakgebieden. Ongeveer 600
professionals werken dagelijks aan het beschermen van onze inwoner tegen (gezondheids)risico’s, rampen en crises. Wij zijn een
informele organisatie waar we graag met elkaar samenwerken binnen een uitdagend werkveld. Een aantal kerncompetenties
vinden wij als organisatie belangrijk: flexibel, klantgericht, professioneel en goed kunnen samenwerken.
==================================================================

Wat ga je doen?
Je richt je volledig op de bestrijding van de COVID-19-pandemie in de regio Noord- en Midden-Limburg. Je levert medische
inhoudelijke ondersteuning aan bron- en contactopsporing, je geeft voorlichting en adviezen aan de inwoners over de preventie
en risico’s van COVID-19. Jij bent de schakel tussen de medische inhoudelijke kant van de zaak en de publieke kant. Aan de ene
kant werk je zelfstandig en aan de andere kant werk je nauw samen binnen het team infectieziekten bestaande uit artsen,
verpleegkundigen en doktersassistenten. Een dynamische en uitdagende functie waarbij je snel schakelt tussen de vele
veranderingen.

Wat ga je nog meer doen?
·
·
·
·
·

Je verricht in teamverband werkzaamheden op het gebied van de bestrijding van COVID-19 zoals: bron- en
contactopsporing, surveillance, registratie, advies en voorlichting;
Je draagt bij aan projecten en aan het verrichten van epidemiologisch en wetenschappelijk onderzoek;
Je bent inhoudelijk supervisor voor de verpleegkundigen;
Je stelt advies en (beleids-)voorstellen op;
Je hebt veel contact binnen het netwerk met ketenpartners;
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Dit ben je
·
·
·
·
·
·
·
·

Je bent minimaal basisarts, BIG-geregistreerd;
Heb je een registratie als arts maatschappij en gezondheid en/of in het profiel infectieziektebestrijding dan is dat mooi
meegenomen.
Je bent enthousiast en gemotiveerd om samen te werken binnen de publieke gezondheidszorg.
Je bent een teamplayer met goede communicatieve vaardigheden;
Je geeft gevraagd en ongevraagd advies;
aantoonbare ervaring met en interesse voor wetenschappelijk onderzoek is een pre;
Je bent in bezit van rijbewijs B en hebt auto ter beschikking
Je bent bereid om op alle dagen van de week incl. feestdagen te werken.

Dit krijg je
·
·
·

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de periode van 6 maanden. 24-36 uur per week.
De functie is ingeschaald afhankelijk van opleiding en ervaring in minimaal (BEDRAG) schaal 11A en maximaal (€
5.519,-) schaal 12 van de CAR/UWO bij een fulltime aanstelling. Er is een mogelijke uitloop naar schaal 13.
Daarnaast krijg je een individueel keuzebudget van circa 17% van je bruto jaarloon.

Interesse?
Ben jij die Arts Infectieziektebestrijding waar wij naar zoeken? Ga dan naar https://vrln.nl/vacature?vacancy_id=2695269 en klik
op de paarse knop ‘direct solliciteren’.

Stuur voor meer informatie over de wervingsprocedure een mail naar personeelenorganisatie@vrln.nl. Heb je nog vragen over de
functie-inhoud, neem dan contact op met Jaap Wijnands (Teamleider): 06 25189853

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld.

Competenties
Mondelinge communicatie
Schriftelijke communicatie
Resultaatgerichtheid
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