Arts Seksuele Gezondheid (24 – 36 uur)
Informatie
Plaats

Venlo

Salarisindicatie

Tussen €3561 en €5872

Dienstverband

Tijdelijk

Soort vacature

Regulier

Uren

24 - 36 uur

Publicatiedatum

29-06-2021

Werk- en denkniveau

WO

Sluitingsdatum

22-07-2022

Schaal

Schaal 11 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.

=============================================================================

De GGD zorgt voor het hoogwaardig invulling geven aan het beschermen van de volksgezondheid tegen risicofactoren (Gezond
zijn) en de actieve bevordering van de volksgezondheid (Gezond leven) binnen de regio.

Werkomgeving
Het team Seksuele Gezondheid is werkzaam op het gebied van de seksuele gezondheid en soa-bestrijding. Deze aanvullende zorg
op de reguliere huisartsenzorg richt zich vooral op kwetsbare groepen en cliënten die veel seksueel risicogedrag vertonen.

Onze activiteiten bestaan uit individuele spreekuren omtrent soa en seksuele gezondheid, vaccinatieprogramma’s, projecten,
onderzoek en collectieve voorlichting op het gebied van de seksuele gezondheidszorg. Kernwaarden in ons werk zijn autonomie,
weerbaarheid, respect en het recht op seksuele- en relationele vorming.

In deze functie
·

Ben je verantwoordelijk voor de medische supervisie van de uitvoering van de spreekuren door verpleegkundigen en
doktersassistenten;
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·
·
·
·
·
·

Ben je het aanspreekpunt voor de verpleegkundigen en doktersassistenten als het gaat om medische consultatie tijdens
de spreekuren;
Ben je verantwoordelijk voor het stellen van diagnoses en het bepalen van het medisch beleid van cliënten die op de
spreekuren worden gezien;
Verzorg je zo nodig een verwijzing naar de eerste of tweede lijn;
Verzamel je epidemiologische gegevens ten behoeve van beleid;
Ben je verantwoordelijk voor het medische beleid van de afdeling;
Werk je samen met huisartsen/specialisten met betrekking tot de medische inhoudelijke curatieve soa zorg.

Jouw profiel
·
·
·

Je bent (basis) arts met affiniteit met de curatieve soa zorg, seksualiteitshulpverlening en de doelgroep;
Klinische ervaring alsmede kennis van soa- en/of infectieziektebestrijding is een pré;
Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden en kunt goed in een multidisciplinair team werken.

Wat wij bieden
Een uitdagende en afwisselende baan voor de duur van een jaar. Je komt te werken in een stimulerende werkomgeving met
prettige collega’s waar kwaliteit en een goede sfeer belangrijk zijn; Je salaris is afhankelijk van opleiding, ervaring en
competenties maar is minimaal € 3.561,00 bruto per maand (minimum aanloopschaal 11, peildatum 01-10-2020) en maximaal €
5.872,00 bruto per maand (maximum functieschaal 12, peildatum 01-10-2020) bij een werkweek van 36 uur.

Onze cao heeft aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een individueel keuzebudget (IKB) van circa 17,05%
bovenop je salaris dat je kunt inzetten voor vakantie, scholing, 13e maand, etc

Ben jij de arts seksuele gezondheid die wij zoeken?
Ga dan naar https://www.vrln.nl/vacature?vacancy_id=2737689 en druk op de paarse knop ‘’direct solliciteren’’, doorloop de
stappen en zorg dat je cv en motivatie in ons bezit zijn.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Trudy Janssen (+31625289011.) Voor vragen over de werving en
selectieprocedure kun je contact opnemen met personeelenorganisatie@vrln.nl.

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld!

Competenties
Mondelinge communicatie
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
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