Jeugdarts / Basisarts
Informatie
Plaats

Heerlen

Salarisindicatie

Tussen €3526 en €5814

Dienstverband

Tijdelijk

Soort vacature

Regulier

Uren

21 - 36 uur

Publicatiedatum

04-05-2021

Werk- en denkniveau

WO

Sluitingsdatum

31-12-2021

Schaal

Schaal 11 t/m 12

Vacature Tekst

Binnen de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn wij op zoek naar meerdere jeugdartsen/basisartsen (fulltime/parttime minimaal 0,6 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 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van Zuid Limburg zet zich in voor een gezonde lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van
alle 0-18 jarigen in de regio. Onze JGZ is voortdurend in beweging en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij. Wij
werken nauw samen met andere organisaties die zich bezighouden met de zorg voor en de gezondheid van de jeugd. De JGZ
biedt tevens preventieve zorg aan de bewoners 0 tot 18 jaar in de AZC’s en Noodopvang.

Wat ga je doen?
·
·
·
·
·
·
·

Je draagt zorg voor een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in een veilige opvoedingscontext door middel van
preventieve zorg;
Je verricht sociaal- medisch onderzoek in het kader van jeugdgezondheid gericht op risicogroepen en (risico)kinderen;
Je stelt sociaal- medische adviezen, verklaringen en handelingsplannen op en onderhoud contacten met ouders, scholen
en ketenpartners;
Je verzorgt de zorgcoördinatie, waaronder het verwijzen en volgen van met name risicojeugd en neemt deel in
zorgnetwerken;
Je adviseert mondeling en schriftelijk vanuit sociaal medische deskundigheid over epidemiologische aspecten en
jeugdgezondheidsbeleid;
Je adviseert mondeling en schriftelijk en geeft voorlichting aan individuen, ouders, scholen en ketenpartners met
betrekking tot jeugdgezondheid;
Je draagt bij aan de ontwikkeling van en bent mede verantwoordelijk voor collectieve preventieprogramma's en
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·
·

participeert binnen deze projecten, zowel binnen de organisatie als in samenwerking met ketenpartners;
Je vertaalt de vergaarde resultaten op basis van uitgevoerde onderzoeken naar concrete beleidsvoorstellen;
Naast de reguliere werkzaamheden op het werkgebied gezondheidsonderzoek en sociaal-medische adviezen JGZ t.b.v.
jeugd 0 tot 18 jaar, behoort inzet voor preventieve zorg JGZ in de AZC’s en de noodopvang tot de mogelijkheden.

Wie ben je?
·
·
·
·
·
·

Je bent academisch opgeleid en bij voorkeur op het gebied van geneeskunde geschoold als jeugdarts of arts M&G. BIGgeregistreerde basisartsen met een duidelijke affiniteit met jeugd, worden eveneens uitgenodigd om te solliciteren;
Je bent qua competenties aantoonbaar markt(omgeving) gericht en denkt creatief “out of the box”;
Je bent leergierig, wilt kennis delen en legt hiervoor actief de noodzakelijke contacten;
Je werkt actief mee aan de ontwikkeling van onze kennis organisatie;
Je bent sensitief voor de eigen organisatie en de organisaties waarvoor/waarmee je werkt;
Je bent analytisch ingesteld, kunt zelfstandig werken, enthousiasmeert collega’s en bent een teamspeler.

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 (regeling voor gemeenten) is van toepassing op de arbeidsverhouding. Hierin staan de
arbeidsvoorwaarden beschreven.
Bij de functie hoort een minimum salaris van €3.526,- bruto per maand (aanloopschaal 11) en een maximum salaris
van €5.814,- bruto per maand (functieschaal 12). Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. De functieschaal
is van toepassing zodra de profiel opleiding jeugdarts is afgerond. *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 kan via ons sollicitatieformulier.

Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern alsook extern uitgezet.

Vragen?
Neem voor vragen over de sollicitatieprocedure contact op met:
Marie-Jeanne Vluggen, PTO adviseur: 088-8805591, Marie-Jeanne.Vluggen@ggdzl.nl of Renee Boosten, PTO adviseur: 0888805676, Renee.boosten@ggdzl.nl

Competenties
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Zelfstandigheid
Analytisch vermogen
Inlevingsvermogen
Mondelinge communicatie
Samenwerken

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Marie-Jeanne Vluggen

Naam

Marie-Jeanne Vluggen

Functie

PTO adviseur

Functie

PTO adviseur

Telefoon

088-8805591

Telefoon

088-8805591

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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