Arts M&G Infectieziektebestrijding
Informatie
Plaats

Zaandam

Salarisindicatie

Maximaal €5814

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

32

Publicatiedatum

16-04-2021

Werk- en denkniveau

WO

Sluitingsdatum

31-01-2022

Schaal

Schaal 12

Vacature Tekst

Ben jij toe aan een verantwoordelijke, dynamische baan waarbij geen dag hetzelfde is? Team Infectieziektebestrijding van GGD
Zaanstreek-Waterland staat vooraan bij de aanpak van corona. En daarnaast zijn er nog veel meer werkzaamheden: sense/soa,
tbc en algemene infectieziektebestrijding. Ook kan men bij ons terecht voor reizigersadvisering en -vaccinaties.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

ARTS (M&G) INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING
32 uur per week

Wat houdt de functie in?
·
·
·
·

Je voert activiteiten uit in het kader van de Wet Publieke Gezondheid;
Je verricht geneeskundig onderzoek op gebied van algemene infectieziektebestrijding, sense/soa en reizigersadvisering.
Je beoordeelt medische problematiek en stelt medische adviezen op;
Je houdt je bezig met het geven van voorlichting en adviezen aan de bevolking over de preventie en risico’s van
infectieziekten;
Je coördineert bij een uitbraak van infectieziekten en/of maatschappelijke onrust de uitvoering van het beleid.

Wie zoeken wij?
·
·
·
·
·
·

Je
Je
Je
Je
Je
Je

bent geregistreerd als arts Maatschappij en Gezondheid met profielregistratie Infectieziektebestrijding KNMG;
kunt goed prioriteiten stellen en werkt zorgvuldig en nauwgezet;
bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken;
neemt initiatief tot het opzetten en uitvoeren van nieuwe activiteiten;
onderhoudt actief een regionaal netwerk op jouw vakgebied;
neemt samen met jouw collega's (volgens een rooster) deel aan de bereikbaarheidsdienst infectieziektebestrijding.

Wat bieden wij?
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Wij bieden jou een verantwoordelijke en afwisselende functie. Afhankelijk van jouw opleiding en ervaring bieden wij bij een
fulltime dienstverband, een salaris van maximaal € 5.814,- bruto per maand in functieschaal 12.
Bij ons vind je een informele werksfeer, goede arbeidsvoorwaarden, de mogelijkheid om flexibel te werken en een bijdrage aan
de aanvullende collectieve ziektekostenverzekering.

Je krijgt tevens de beschikking over 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

De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt een vaste aanstelling.

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

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

Interesse?
Stuur jouw sollicitatiebrief met cv onder vermelding van de functie naar: vacatures@ggdzw.nl. Voor informatie over deze vacature
kun je contact opnemen met onze Arts Infectieziektebestrijding/Arts M&G bereikbaar via telefoonnummer 075-6518346.

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
Betrouwbaar
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Stressbestendigheid
Zelfstandigheid
Klantgerichtheid
Mondelinge communicatie
Omgevingsbewustzijn
Samenwerken
Besluitvaardigheid
Initiatief
Kwaliteitsgerichtheid
Nauwkeurigheid

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

P&O Administratie

Naam

George Neve

Telefoon

075-6519278

Functie

Arts M&G
Infectieziektebestrijding

E-mail

vacatures@ggdzw.nl

Telefoon

075-6518346

E-mail

gneve@ggdzw.nl
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