2017: 17-12 interne/externe vacature
_______________________________________________________________________________
De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is een jonge organisatie, groeiend vanuit een recente wet- en
regelgeving (2010). Ons doel is een efficiënte en hoogwaardige organisatie te creëren van brandweerzorg,
geneeskundige zorg en -hulpverlening en rampenbestrijding, vanuit één regionaal bestuurlijke regie.
De organisatie fungeert als samenwerkende partij van én voor 15 gemeenten in de regio Limburg-Noord,
bestaande uit ongeveer 515.000 inwoners. De VRLN is werkgever voor bijna 600 medewerkers in vaste dienst, zij
zijn voornamelijk actief binnen de GGD, GHOR en de Brandweer. Daarnaast zijn er vooral binnen de
brandweerorganisatie een groot aantal vrijwilligers actief.
Een breed scala aan vakgebieden bevinden zich binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Hierdoor zorgt de
organisatie altijd voor een levendig, inspirerend en uitdagend werkveld! Binnen de VRLN wordt gewerkt met
kerncompetenties, voor iedere functie geldt dat kandidaten flexibel, klantgericht, professioneel zijn en goed kunnen
samenwerken.
De GGD zorgt voor het hoogwaardig invulling geven aan het beschermen van de volksgezondheid tegen
risicofactoren (Gezond zijn) en de actieve bevordering van de volksgezondheid (Gezond leven) binnen de regio.
Binnen de GGD Limburg-Noord zijn wij per direct op zoek naar een:

ARTS JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-18 JAAR (1 FTE)
Profiel van de functie
Als Arts Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar draag je zorg voor de bevordering van een gezonde ontwikkeling van
kinderen van 0 tot 18 jaar vanuit sociaal medisch perspectief, conform het basistakenpakket JGZ. De nadruk ligt op
preventie, signalering, vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen en vroege opsporing van
pathologie.
Hiertoe werk je samen in teamverband met de jeugdverpleegkundigen JGZ en een (dokters)assistent maar ook
met de andere collega’s in de preventieve Jeugdgezondheidszorg.
Inhoud van de functie:
 Verrichten van preventief sociaal-medisch onderzoek bij jeugdigen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar
en het daaruit voortkomende overleg intern (teamleden) en extern (leerkrachten, collega's en
hulpverleners in de curatieve sector);
 Beoordelen van jeugdigen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar op basis van geïnventariseerde gegevens
van gezondheid, groei en ontwikkeling en geven van voorlichting en advies aan ouders over de
psychosociale ontwikkeling van het kind, gedrags- en/of faseproblematiek en voeding;
 Signaleren van gezondheidsrisico’s en analyseren van gezondheidssituaties;
 Als ketenregisseur coördineren van verschillende processen en projecten, bewaken van de kwaliteit van
de zorg en medische eindverantwoordelijkheid dragen;
 Adviseren en het meewerken aan (onderzoeks-)projecten van gemeenten, ketenpartners, andere in- en
externe klanten en collega’s vanuit uw specialisme;
 Analyseren van de resultaten vanuit verschillende onderzoeken voor adviezen aan cliënten of de interne
organisatie.
Wat wij vragen:
 BIG geregistreerd basisarts (bij voorkeur geregistreerd als jeugdarts KNMG of arts M&G);
 Affiniteit met en ervaring in het werken met kinderen en/of jeugdigen;
 Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 Goed ontwikkeld analytisch- en beoordelingsvermogen;
 Samenwerkingsgericht, flexibel, representatief en klantgericht;
 Aantoonbare ervaring in computergebruik DD-JGZ;
 Bent in het bezit van rijbewijs B en je beschikt over een auto;
 Werken kan in het gehele werkgebied van de Veiligheidsregio Limburg Noord.

Wat wij bieden:
Een boeiende en afwisselende functie in een uitdagende organisatie. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke
functie voor de duur van een jaar.
Salariëring vindt plaats conform schaal 11A van de CAR/UWO, max. € 5.061,-- bruto per maand gebaseerd op een
fulltime aanstelling (norm 1 januari 2017) op basis van de formele functie praktijkarts. Inschaling vindt plaats op
basis van ervaring en opleiding. Tevens is sprake van interessante aanvullende arbeidsvoorwaarden, waaronder
per 1 januari 2017 een vrij besteedbaar persoonlijk budget, genaamd het Individueel Keuzebudget (IKB). Dit
persoonlijk budget geeft je meer flexibiliteit en maatwerkmogelijkheden.
Interesse?
Ben jij die Arts Jeugdgezondheidszorg 0-18 waar wij naar zoeken? Stuur je brief met CV onder vermelding van het
vacaturenummer 17-12 per e-mail naar PersoneelEnOrganisatie@vrln.nl.
Meer informatie over de wervingsprocedure kun je inwinnen via bovenstaand e-mailadres. Over de functie-inhoud
kun je contact opnemen met mevrouw Diana Salverda, Afdelingscoördinator GGD, via het secretariaat GGD tel. nr.
088-1191291.

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld!

