Arts ten behoeve van Corona
Informatie
Plaats

Zaandam

Salarisindicatie

Tussen €4831 en €5872

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

32 - 36 uur

Publicatiedatum

31-05-2021

Werk- en denkniveau

WO

Sluitingsdatum

31-08-2021

Schaal

Schaal 10a t/m 12

Vacature Tekst

Wij zijn per direct op zoek naar meerdere:

Artsen behoeve van sector Corona
32-36 uur per week

Jouw baan

De sector Corona staat vooraan bij de aanpak van corona. Bij ons lever je een bijdrage aan alle Corona onderdelen: testen, bronen contactonderzoek en het vaccineren in hele prettige en energieke teams!

Je voert activiteiten uit in het kader van de Wet Publieke Gezondheid. Als arts ben je medisch verantwoordelijk voor de
afhandeling van vragen van medici, instellingen en publiek in het kader van de bestrijding van de Covid-19 pandemie. Je levert
daarnaast medisch inhoudelijke ondersteuning aan onze medewerkers van het bron- en contactonderzoek, het belteam en de
medewerkers van de teststraten. Je beoordeelt indicaties van burgers voor bemonsteren op locatie, overlegt zo nodig met
huisartsen. Ook denk je mee over casuïstiek en lever je een bijdrage in de consultatie aan verpleegkundigen en andere collega’s.
Op de vaccinatielocaties ben je medisch verantwoordelijk. We wisselen deze drie taken af in een rooster met andere artsen.

Wat breng jij mee?
·
·
·
·
·
·
·
·

Je bent (basis) arts (of huisarts, longarts, arts M&G), BIG geregistreerd.
Je hebt een public health blik en gaat graag de uitdaging aan om je met verschillende vraagstukken rondom corona
bezig te houden.
Je kunt goed prioriteiten stellen en werkt zorgvuldig en nauwgezet.
Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.
Je bent flexibel, doortastend, en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Je bent proactief.
Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op jouw vakgebied.
Je bent beschikbaar voor weekenddiensten en diverse shifts.
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Wat bieden wij?
Een verantwoordelijke functie met veel afwisseling in een informele sfeer. Afhankelijk van jouw opleiding en ervaring bieden wij
bij een 36-urig dienstverband, in minimaal schaal 10a met een salaris van maximaal €4831,- bruto per maand en maximaal schaal
12 met een uitloop naar €5872,- conform cao SGO. Het betreft een tijdelijk dienstverband.

Je krijgt een persoonlijk budget van 17,05% van je bruto salaris waarin zijn opgenomen: eindejaarsuitkering, vakantiegeld,
levensloopbijdrage en de financiële waarde van 14,4 uur bovenwettelijk verlof. De bij de gemeenten gebruikelijke
rechtspositieregelingen zijn van toepassing.

Voor alle functies bij GGD Zaanstreek-Waterland is het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wettelijk
verplicht.

Ruim 600 GGD-medewerkers werken elke dag aan de bescherming, bewaking en bevordering van de gezondheid en de veiligheid
van de ruim 325.000 inwoners van Zaanstreek-Waterland. De GGD werkt voor de gemeenten Beemster, Edam-Volendam,
Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad. Onze medewerkers voeren alle taken deskundig, proactief,
samenwerkend en ondernemend uit. Dit zijn tevens de kernwaarden waar GGD Zaanstreek-Waterland voor staat.

GGD Zaanstreek-Waterland voert een actief gezondheidsbeleid. Kijk hier voor meer informatie.

Interesse?
Solliciteer via de groene solliciteer knop op regioflexwerk.nl.
Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met George Neve, Arts Infectieziektebestrijding/Arts M&G) bereikbaar
via telefoonnummer 075-6518346 of met Ellen Bontekoning 06-22942320, Teammanager Infectieziektebestrijding/Corona.

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern uitgezet.
Wij nodigen mensen met een arbeidsbeperking nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Competenties
Zelfstandigheid
Samenwerken
Kwaliteitsgerichtheid
Nauwkeurigheid
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Plannen en organiseren

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

P&O Administratie

Naam

Ellen Bontekoning

Telefoon

075-6519278

Functie

Teammanager
Infectieziektebestrijding

E-mail

vacatures@ggdzw.nl

Telefoon

06-22942320

E-mail

ebontekoning@ggdzw.nl
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