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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, (0,6 – 1,0 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 basispakket JGZ. De nadruk ligt op preventie, signalering, vroegtijdige
onderkenning van ontwikkelingsstoornissen en vroege opsporing van pathologie. Je werkt in teamverband samen met andere
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistentes, logopedisten en met andere collega’s in de preventieve
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Jeugdgezondheidszorg.

Inhoud van de functie:
·
·
·
·
·

Je bent als jeugdarts werkzaam binnen de doelgroep 0-18 in Limburg-Noord;
Als sociaal-medisch deskundige houd je samen met je team de gezondheidstoestand van de kinderen in jouw regio in
de gaten;
Je analyseert en beoordeelt de gezondheid van jeugdigen op basis van geïnventariseerde gegevens van gezondheid,
groei en ontwikkeling. Daar waar nodig geef je voorlichting en advies aan ouders over de psychosociale ontwikkeling
van het kind, gedrags- en/of faseproblematiek en voeding;
Je doet gezondheidsonderzoeken, maakt analyses en deelt je bevindingen met je collega’s gedurende intern overleg en
extern met leerkrachten, collega's en hulpverleners in de curatieve sector;
Je adviseert en werkt mee aan (onderzoeks-)projecten van gemeenten, ketenpartners, andere in- en externe klanten en
collega’s vanuit uw specialisme.

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;
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. Bij gebleken geschiktheid kan het contract omgezet worden naar een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Salariëring vindt plaats conform schaal 11A van de CAR/UWO, max. € 5.188,-- bruto per maand gebaseerd op een fulltime
aanstelling (norm 1 januari 2018) op basis van de formele functie praktijkarts. Inschaling vindt plaats op basis van ervaring en
opleiding. Tevens is sprake van interessante aanvullende arbeidsvoorwaarden, waaronder een vrij besteedbaar persoonlijk
budget, genaamd het Individueel Keuzebudget van 17,3% (IKB). Dit persoonlijk budget geeft je meer flexibiliteit en
maatwerkmogelijkheden.

Interesse?
Ben jij die Arts Jeugdgezondheidszorg 0-18 waar wij naar zoeken? Ga naar https://www.vrln.nl/vacatures om te reageren en
upload je motivatie en CV.. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Evelien Jansen-Vermazeren, tel.
06-21118513, e.vermazeren@vrln.nl

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld!
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