2017: 17-23 Interne/externe vacature
____________________________________________________________________________
Binnen de afdeling Klant, Kennis en Ontwikkeling van de GGD Limburg-Noord zijn wij per direct op zoek naar
een:
Creatieve, Ondernemende en Regisserende

Onderzoeker / Ontwikkelaar Kennisproducten 0,55 fte
De GGD vindt haar bestaansrecht in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). De publieke gezondheid richt zich op
de zorg voor de gezondheid van de samenleving en risicogroepen, en kan van daaruit een verbinding vormen
tussen de zorgstelsels (AWBZ, ZvW, Wmo) en andere gemeentelijke werkvelden (onder andere jeugd,
participatie, veiligheid). Bovendien vervult de publieke gezondheid een belangrijke rol in de respons op
(dreigende) crisissituaties; denk bijvoorbeeld aan infectieziektebestrijding of het optreden bij incidenten die veel
maatschappelijke onrust veroorzaken. De GGD Limburg-Noord levert een deskundige en betrouwbare bijdrage
aan langer gezond leven voor de inwoners in Limburg-Noord.
Eén van de speerpunten van de afdeling Klant, Kennis en Ontwikkeling is de verdere doorontwikkeling naar een
informatiegestuurde organisatie. Een hoop informatie, data en kennis is beschikbaar, zowel binnen de GGD
Limburg-Noord als in de buitenwereld. Onderzoek speelt hierin een belangrijke rol om de juiste informatie te
ontsluiten of te generen en door analyse geschikt te maken voor gebruik binnen de primaire processen van de
GGD Limburg-Noord en haar samenwerkingspartners.
Inhoud van de functie

Je bent in staat inzicht te leveren ten aanzien van effectiviteit en efficiëntie van activiteiten binnen de
GGD Limburg-Noord;

Je vergaart en analyseert onderzoeksgegevens uit werkprocessen en databronnen en zet deze om naar
stuur- en verantwoordingsinformatie;

Je voert zelfstandig kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit;

Je produceert informatie voor de verwerking tot kennisproducten;

Je stelt op basis van analyses rapportages en aanbevelingen op, aan hand waarvan de GGD LimburgNoord, gemeenten en andere organisaties beleid kunnen ontwikkelen en/of bijstellen;

En in het bijzonder voer je onderzoekswerkzaamheden uit op het gebied van de Gezondheidsmonitor
Volwassenen en Ouderen.
Wat wij vragen

WO werk- en denkniveau: aantoonbaar door een afgeronde Universitaire master;

Ervaring met het zelfstandig uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Ervaring binnen een
politiek-bestuurlijke context is een pré;

Ervaring met projectmatig- en multidisciplinair werken en daarbij behorende onderzoekstechnieken;

In staat zijn om de meerwaarde van onderzoek en informatiesturing op een aansprekende wijze over te
brengen;

Goede contactuele vaardigheden in woord en geschrift;

Doorzettingsvermogen, kunnen omgaan met feedback en een teamspeler.
Wat wij bieden
Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van 4 maanden ter vervanging van zwangerschap. Afhankelijk van
jouw ervaring en opleiding ontvang je conform de CAR/UWO (norm 1 januari 2017) minimaal € 2.726,(aanloopschaal 10) en maximaal € 4.740,- bruto per maand (schaal 11) gebaseerd op een fulltime aanstelling.
Daarnaast is sprake van interessante aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Ben jij die creatieve, ondernemende en regisserende onderzoeker / ontwikkelaar kennisproducten waar wij naar
zoeken? Zorg dan dat je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 9 augustus 2017 in ons bezit is. Stuur je brief en CV onder
vermelding van het vacaturenummer 17-23 per e-mail naar PersoneelEnOrganisatie@vrln.nl
De gesprekken zijn gepland op 16 augustus 2017
Vragen?
Meer informatie over de wervingsprocedure kun je inwinnen bij bovenstaand e-mailadres. Over de functie-inhoud
kun je terecht bij Marion Vullings, afdelingscoördinator Klant, Kennis en Ontwikkeling op telefoonnummer 0881191384.

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld!

