Het team Veiligheid en Ontwikkeling (V&O) is een nieuw team binnen onze organisatie en
dus nog volop in ontwikkeling. Wij verbinden vanuit de verschillende teams en disciplines,
halen kennis op en ontsluiten deze intern/extern ten behoeve van innovatie. De zes leden van ons
team adviseren en signaleren naar het managementteam. Ieder vanuit hun eigen taak binnen de
GGD, maar we werken ook samen bij inhoudelijke (beleids)ontwikkelingen/ thema’s GGD breed.
Bijvoorbeeld gezond ouder worden, gezond opgroeien, gezonde leefomgeving en crisisbeheersing.

Voor ons team Veiligheid en Ontwikkeling zoeken wij een nieuwe collega

Junior beleidsmedewerker
voor maximaal 32 uur per week

Wat ga je doen?
Je organiseert en voert projecten en activiteiten uit
in het kader van beleidsadvisering uit het jaarplan.
Je doet dit in afstemming met het team.

Wat bieden wij?
•

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal
€ 4.225,- bruto per maand bij een fulltime
dienstverband
(conform CAR-UWO functieschaal 10).
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
waaronder een individueel keuzebudget.
Een tijdelijke aanstelling voor de duur van één
jaar, met zicht op verlenging.
Een flexwerkplek in Warnsveld.
GGD stimuleert bewegend werken
(fietsbureaus).
De mogelijkheid om thuis te werken.
Een gezellig team.

Je ontwikkelt en evalueert projecten, programma’s
en materialen.Je signaleert knelpunten en
ontwikkelingen en neemt hierin actie.

•

Je legt en onderhoudt interne en externe contacten
en voert zo nodig overleg met betrokkenen.
Daarnaast overleg je met je manager over
bovenstaande zaken.

•
•

Wie zoeken wij?

Wil je meer weten?

Wij zoeken een enthousiaste en daadkrachtige
collega. Je hebt een afgeronde opleiding op
HBO plus of academisch niveau op het gebied van
beleidsontwikkeling en/of
gezondheidswetenschappen.
Ervaring in een soortgelijke functie in de publieke
gezondheidszorg is geen must, ook starters worden
uitgenodigd om te reageren.

Kijk op onze website www.ggdnog.nl of klik hier voor
een video over het werken bij GGD Noord- en OostGelderland

Je hebt ervaring met projectmatig werken.
Je kan prima zelfstandig werken, maar je vindt het
ook leuk om met collega’s in een team te werken.
Uiteraard heb je goede contactuele eigenschappen
en een flexibele werkinstelling.
Daarnaast heb je een geldige Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG).

•

•
•

Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met Jeanette Lezwijn,
adviseur/projectleider, tel.nr. 088 - 443 32 51 of met
Jan Willem Brethouwer, manager publieke
gezondheid, tel.nr. 088 - 443 31 40.

Wil je solliciteren?
Klik hier om te solliciteren.
Je kunt tot en met 20 maart a.s. reageren.
De sollicitatiegesprekken staan gepland op
donderdag 4 april a.s.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt
niet op prijs gesteld.

