Voor ons team Infectieziektebestrijding zijn wij per 1 april 2019 op zoek naar een

Verpleegkundige infectieziektebestrijding
voor minimaal 20 en maximaal 36 uur per week

Wat ga je doen?

Wat bieden wij?

Je beantwoordt telefonisch vragen over
infectieziekten en verwerkt meldingsplichtige
infectieziekten. Je doet bron- en contactopsporing
en geeft voorlichting aan patiënt en omgeving,
ketenpartners en publiek. Daarnaast lever je een
bijdrage aan (wetenschappelijk) onderzoek.

•

Hoe ziet het team eruit?

•
•

Wij werken in een zelforganiserend team.
Ons team bestaat uit 5 verpleegkundigen,
waarvan 1 deskundige infectiepreventie, 5 artsen
en een administratief ondersteuner.
Wie zoeken wij?
Iemand met minimaal HBO-V opleiding, bij
voorkeur heb je ervaring op het terrein van
infectieziektebestrijding.
Je hebt een flexibele werkinstelling, beschikt over
goede communicatieve vaardigheden en bent
stressbestendig.
Je bent bereid om de opleiding tot
verpleegkundige Maatschappij en Gezondheid te
volgen.
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband
werken en bent bereid om te reizen in onze regio,
voor bijvoorbeeld huisbezoeken.
Tot slot ben je BIG geregistreerd, beschik je over
een rijbewijs B, een auto en een geldige Verklaring
omtrent Gedrag (VOG).

•
•

•

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal
€ 3.376,- bruto per maand
(conform CAR-UWO functieschaal 8).
Een aanstelling voor de duur van één jaar,
met de mogelijkheid tot verlenging.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
waaronder een individueel keuzebudget.
Een werkplek in Warnsveld.
We maken gebruik van een inwerkplan. In nader
overleg wordt er een scholingsprogramma
opgesteld.
Een prettige bedrijfscultuur.

Wil je meer weten?
Kijk op onze website www.ggdnog.nl of klik hier voor
een video over het werken bij GGD Noord- en
Oost-Gelderland.
Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met één van de verpleegkundigen
infectieziektebestrijding, tel.nr. 088 – 443 33 55.

Wil je solliciteren?
Klik hier om te solliciteren.
Je kunt tot en met 23 januari a.s. reageren.
De sollicitatiegesprekken staan gepland op
woensdag 30 januari a.s.

