Jeugdartsen / basisartsen
Informatie
Plaats

Zaandam

Salarisindicatie

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

24 - 36 uur

Publicatiedatum

31-05-2021

Werk- en denkniveau

WO

Sluitingsdatum

31-08-2021

Schaal

Vacature Tekst

Lever jij een bijdrage
aan de toekomst van onze jeugd?
Voor het Team Waterland zijn wij per direct op zoek naar meerdere

Jeugdartsen/basisartsen
24 - 36 uur per week

Jouw baan
Als jeugdarts ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de individuele en collectieve jeugdgezondheidszorg aan kinderen in
de leeftijd van 0-18 jaar en hun ouders, passend binnen de doelstelling en het beleid van de Jeugdgezondheidszorg en de visie
van de GGD. Je werkt in een team van jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, assistentes en pedagogen. Daarnaast werk je ook
samen met andere disciplines binnen de GGD. Extern is de samenwerking met ketenpartners van groot belang. Bekijk hier de
vlog van Vionne over haar werk als jeugdarts bij onze GGD.

Jouw team
Het Team Jeugd, onderdeel van de sector Preventie en Zorg, verricht veel verschillende activiteiten: prenatale voorlichting, het
volgen van de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en informatie verschaffen aan ouders en
kinderen over een gezonde ontwikkeling van het kind op al deze gebieden. Daarnaast signaleert het team (dreigende)
stoornissen en zorgt voor adequate behandeling of doorverwijzing. Het Team Jeugd werkt multidisciplinair aan de vrij
toegankelijke jeugdhulp vanuit de Centra voor Jeugd & Gezin, in nauwe samenwerking met organisaties in de wijk, zoals Sociale
Wijkteams, Jeugdteams, onderwijs, politie en andere relevante partners.

Wat breng jij mee?
·
·
·
·
·

Je bent geregistreerd jeugdarts of een basisarts met affiniteit voor de Jeugdgezondheidszorg;
Een klantgerichte instelling;
Goede communicatieve en digitale vaardigheden in het contact met kinderen, ouders en netwerkpartners;
Inlevingsvermogen en overtuigingskracht;
Stressbestendig en doorzettingsvermogen;
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·
·

Bereidheid om je flexibel in te zetten in het Team Jeugd Waterland met een open en proactieve houding.
Je hebt rijbewijs B en eigen vervoer.

Wat bieden wij?
Een verantwoordelijke functie met veel afwisseling in een informele sfeer.

Een persoonlijk budget van 17,05% van je bruto salaris. Hierin zijn opgenomen: eindejaarsuitkering, vakantiegeld,
levensloopbijdrage en de financiële waarde van 14,4 uur bovenwettelijk verlof. Het dienstverband is eerst voor de duur van één
jaar.

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?
Reageer dan op deze vacature via de groene solliciteer knop op regioflexwerk.nl. Voor informatie over deze vacature kun je
contact opnemen met Liesbeth Volkers, Teammanager Team Jeugd Waterland via 06-51379171.

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
Flexibiliteit
Stressbestendigheid
Inlevingsvermogen
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Klantgerichtheid
Mondelinge communicatie
Overtuigingskracht

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

P&O Administratie

Naam

Liesbeth Volkers

Telefoon

075-6519278

Functie

Teammanager Team Jeugd
Waterland

E-mail

vacatures@ggdzw.nl

Telefoon

06-51379171

E-mail

vacatures@ggdzw.nl
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