Bij de GGD werken wij met zelforganiserende teams.
Ons team Tuberculosebestrijding (TBC) bestaat uit 2 artsen, 2 verpleegkundigen en
5 medisch technisch medewerkers. Het TBC team is in de gehele regio van GGD Noord- en
Oost-Gelderland werkzaam en werkt op de locaties Apeldoorn, Doetinchem en Harderwijk.

Voor ons team Tuberculosebestrijding zijn wij per 1 mei 2019 op zoek naar een

TBC Verpleegkundige
voor 24 uur per week

Wat ga je doen?

Wat bieden wij?

Als TBC verpleegkundige ben je verantwoordelijk
voor het begeleiden van patiënten tijdens de
behandeling van tuberculose. Je gaat op huisbezoek
bij de patiënten. Daarnaast verricht en organiseer je
bron- en contactonderzoek.

•

Je geeft voorlichting aan patiënten en hun relaties
en onderwijs aan instellingen en medewerkers in de
gezondheidszorg. Ook lever je een bijdrage aan
beleidsontwikkeling op gebied van TBC bestrijding,
o.a. via deelname aan regionale en landelijke
werkgroepen.

•

Wie zoeken wij?
Een enthousiaste en flexibele HBO
verpleegkundige.
Je beschikt over de volgende competenties:
•
•
•
•
•
•
•
•

ervaring op gebied van collectieve preventie;
affiniteit met de preventieve gezondheidszorg;
goede sociale en communicatieve
vaardigheden;
pragmatische en flexibele instelling;
stressbestendig;
gewend te werken in een multidisciplinair team;
bereid om overstijgende taken binnen
zelforganisatie op je te nemen;
bereid om door de hele regio te reizen.

Tot slot ben je BIG geregistreerd en 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 bij een
fulltime dienstverband
(conform CAR-UWO functieschaal 8).
Een aanstelling voor de duur van één jaar,
met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden,
waaronder een individueel keuzebudget.
Flexibele werktijden.
De mogelijkheid om thuis te werken.
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 Marrit Broersma, sociaal
verpleegkundige tuberculosebestrijding,
tel.nr. 088 – 443 33 32 of met Marinka de Feijter,
sociaal verpleegkundige tuberculosebestrijding,
tel.nr. 088- 443 31 74.

Wil je solliciteren?
Klik hier om te solliciteren.
Je kunt tot en met 20 maart a.s. reageren.
De sollicitatiegesprekken staan gepland op 28 maart
a.s.

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

