Ruim 400 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. De medewerkers voeren alle taken deskundig, proactief,
samenwerkend en ondernemend uit; dit zijn tevens de kernwaarden waar GGD Zaanstreek-Waterland
voor staat.
De sector Preventie & Zorg is gericht op producten en diensten met een regulier karakter die de GGDorganisatie biedt en de doorontwikkeling hiervan. De sector Preventie & Zorg bestaat uit drie Teams
Jeugd, Team Gezondheidsondersteuning, Team Infectieziektebestrijding en Team Straathoekwerk.
Het Team Gezondheidsondersteuning verricht veel verschillende activiteiten: van pre- en postnatale
voorlichting, tot screening van pasgeborenen, Voorzorg en het Rijksvaccinatieprogramma. Bij
signalering van (dreigende) stoornissen op psychisch, sociaal of cognitief vlak of taalontwikkeling
zorgen onze Logopedisten, Pedagogisch adviseurs of VTO-Vroeghulp voor adequate behandeling of
doorverwijzing. Ook het Cursusbureau, JOGG, Gezondheidsbevordering, Kennisteam Jeugd en
Planning & Administratie van de Jeugdgezondheidszorg vallen onder het Team
Gezondheidsondersteuning waar dus veel dynamiek in zit.
Voor Team Gezondheidsondersteuning zijn wij zo spoedig mogelijk op zoek naar een:
Stafarts (M/V)
28 uur per week
Wat houdt de functie in?
De staffunctie betreft 24 uur en wordt uitgevoerd in combinatie met een functie/aanstelling als arts
M&G van 4 uur in een van onze teams jeugd. Als stafarts ben je onderdeel van het Kennisteam jeugd
en je levert een bijdrage aan de inhoudelijke ontwikkelingen (innovatie, professionalisering en
kwaliteitsverbetering van de dienstverlening). Je bewaakt de kwaliteit van de medische
dienstverlening en bent bepalend in de eisen waaraan de beroepsuitoefening van de artsen dient te
voldoen. Je begeleidt specifieke trajecten/werkgroepen. Vanuit je vakgebied lever je een bijdrage aan
in- en externe communicatie en voorlichting. Je informeert en bent gesprekspartner van de
teammanagers, alsmede andere betrokkenen bij de preventieve jeugdgezondheidszorg. Je ontwikkelt
het scholingsbeleid en draagt zorg voor het opstellen en uitvoeren van het jaarlijkse scholingsplan. Met de
collega-stafarts wordt nog nader afgestemd wie welke taken/aandachtsgebied op zich zal nemen.
Wie zoeken wij?
Je bent BIG-geregistreerd arts Maatschappij en Gezondheid met ruimschoots ervaring als jeugdarts in
de jeugdgezondheidszorg. Je beschikt over een klantgerichte instelling en goede communicatieve
vaardigheden in het contact met kinderen, ouders, onderwijzend personeel, zorgverleners en
collega’s. Inlevingsvermogen en overtuigingskracht zijn van belang bij deze functie, evenals het
prettig voelen in een voortrekkers/voorzittersrol. Je bent iemand die uitvoering, beleid en
stafwerkzaamheden goed kan combineren en zich prettig voelt op het snijvlak van uitvoering & beleid.
Verder ben je in het bezit van een rijbewijs B en eigen vervoer.
Wat bieden wij?
Wij bieden jou een verantwoordelijke en afwisselende functie. Afhankelijk van jouw opleiding en
ervaring bieden wij, bij een fulltime dienstverband, een salaris van maximaal € 5.520,- 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 (CAR-UWO).

Voor alle functies bij GGD Zaanstreek-Waterland is het overleggen van een Verklaring Omtrent
het Gedrag (VOG) wettelijk verplicht.
GGD Zaanstreek-Waterland voert een actief gezondheidsbeleid. Kijk hier voor meer informatie.
Geïnteresseerd in deze functie?
Je kunt jouw sollicitatiebrief met cv onder vermelding van de functie vóór 28 augustus 2019
richten aan GGD Zaanstreek-Waterland, e-mail: vacatures@ggdzw.nl. De sollicitatiegesprekken
zullen plaatsvinden op 4 september 2019. Voor informatie over deze vacature kun je contact
opnemen met Annette Beerepoot, Teammanager Gezondheidsondersteuning, bereikbaar via
telefoonnummer 06 – 53707413.

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.

