Het team Medische Milieukunde (MMK) is verantwoordelijk voor het bewaken en beschermen
van de volksgezondheid in relatie tot de fysieke omgeving. Het team MMK bestaat uit een arts,
een sociaal verpleegkundige en twee milieugezondheidskundigen. De medewerkers van het
team adviseren over de invloed van milieufactoren op de gezondheid, behandelen meldingen
van burgers en instellingen, hebben een rol in risicocommunicatie en doen onderzoek voor de
bevolking, bestuurders en (gemeentelijke) instellingen.

Word jij onze nieuwe collega?
Voor ons team Medische Milieukunde zoeken wij een nieuwe collega

Milieugezondheidskundige
voor maximaal 22 uur per week

Wat ga je doen?

Wat bieden wij?

Als milieugezondheidskundige analyseer je vragen
en klachten van burgers en (gemeentelijke)
instellingen en onderneem je hierop gerichte acties.

•

Je geeft voorlichting en levert een bijdrage aan
onderzoek. Daarnaast lever je een bijdrage aan de
advisering over gemeentelijke beleidsvoornemens
op het gebied van milieu met raakvlakken naar
gezondheid.

•

Wie zoeken wij?
Je hebt een afgeronde opleiding op master niveau
op het gebied van milieugezondheidskunde of een
andere relevante opleiding.
Je hebt affiniteit met milieugezondheids thema’s.
Bij voorkeur beschik je over relevante werkervaring
in een soortgelijke functie.
Je bent sociaal en communicatief vaardig. Je hebt
een pragmatische en flexibele instelling en bent
stressbestendig.
Verder ben je in het bezit van een rijbewijs en auto
en een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

•
•
•
•

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal
€ 4.859,- bruto per maand bij een fulltime
dienstverband
(conform CAR-UWO functieschaal 11).
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden,
waaronder een individueel keuzebudget.
Een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar,
met de mogelijkheid tot verlenging.
De mogelijkheid om thuis te werken.
Een flexwerkplek in Warnsveld.
Een prettige bedrijfscultuur.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Steven van der Lelie,
sociaal verpleegkundige MMK, tel.nr. 088 – 443 32 49
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 maandag 8
en dinsdag 9 april a.s.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt
niet op prijs gesteld.

