Voor ons team Jeugdgezondheid 2 (in de regio Harderwijk)
zoeken wij een nieuwe collega

Jeugdverpleegkundige
voor 32 - 36 uur per week
Wat ga je doen?
Als jeugdverpleegkundige verricht je zelfstandig
contactmomenten op scholen in het basisonderwijs
en in het voortgezet onderwijs en je houdt hier ook
spreekuren.
Je werkt vraagverhelderend, leidt toe naar zorg en
biedt waar nodig lichte opvoedkundige
ondersteuning in het kader van
opvoedingsondersteuning en zorgtoeleiding.
Je werkt nauw samen met de scholen en met de
ketenpartners die verbonden zijn aan de Centra voor
Jeugd en Gezin.

Heb je relevante werkervaring binnen de
jeugdgezondheidszorg? Dat is voor ons een pré.
Verder ben je in het bezit van een rijbewijs en auto
(bereid om te reizen binnen de regio) en je hebt een
geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Je bent bereid om in andere JG teams te werken.

Hoe ziet het team eruit?
Als jeugdverpleegkundige ben je onderdeel van
JG team 2 en stem je je werkzaamheden af met je
collega’s.

Wat bieden wij?
•
Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal
€ 3.376,- bruto per maand bij een fulltime
dienstverband
(conform CAR-UWO functieschaal 8).
•
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 prettige bedrijfscultuur.

Het team bestaat uit artsen, verpleegkundigen,
assistenten, een logopedist, een
teamondersteuner/planner en een gezonde schooladviseur.

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

Wie zoeken wij?
Je hebt een afgeronde HBO-V opleiding en je bent
BIG geregistreerd.

Voor meer informatie over de functie kun je
contact opnemen met Corrie Nauta,
jeugdverpleegkundige, tel.nr. 088 – 443 33 05.

Je bent een enthousiaste, daadkrachtige en kundige
collega. Je bent emphatisch, een teamplayer en je
kunt zelfstandig en gestructureerd werken.
Daarnaast heb je relevante werkervaring en je hebt
affiniteit met de jeugdgezondheidszorg.

Wil je solliciteren?
Klik hier om te solliciteren.
Je kunt tot en met 30 december a.s. reageren.

Als jeugdverpleegkundige werk je aan de
gezondheid van kinderen tussen de 4 en 18 jaar.

Je hebt een flexibele instelling en goede
communicatieve vaardigheden.
Computervaardigheden en stressbestendigheid zijn
noodzakelijk.

