Arts Infectieziektebestrijding / ANIOS 24-36 uur per
week
Informatie
Plaats

Venlo

Salarisindicatie

Tussen €5464 en €5814

Dienstverband

Tijdelijk

Soort vacature

Regulier

Uren

0 - 36 uur

Publicatiedatum

13-08-2020

Werk- en denkniveau

HBO

Sluitingsdatum

12-09-2021

Schaal

Schaal 11A t/m 12

Vacature Tekst

Neem jij in deze bijzondere tijden de uitdaging aan om de publieke gezondheid te versterken bij de bestrijding van COVID-19 en
andere infectieziekten? In deze dynamiek van snelle veranderingen valt jouw ondernemende en stabiele houding op. Ben je in
staat ontwikkelingen binnen jouw vakgebied om te zetten in beleid om, samen met het team, de gezondheid van de inwoners van
de regio Noord- en Midden-Limburg, dan zijn wij op zoek naar jou!!

Als arts infectieziektebestrijding richt jij je op het voorkomen en bestrijden van uitbraken van infectieziekten. De drie belangrijkste
componenten in jouw werk zijn bewaken (surveillance), beheersen (voorkom verspreiding) en beschermen (profylaxe, vaccinatie,
hygiëne advies). Je bent verantwoordelijk voor bron- en contactonderzoek en voert de regie bij het indiceren en uitvoeren van
(grootschalige) interventies.

In jouw functie ben jij de schakel tussen de medische inhoudelijke kant van de zaak en de publieke kant. Hierdoor ben jij in grote
mate betrokken bij de vertaalslag naar adequaat beleid. Het betreft een functie waarbij je enerzijds zelfstandig werkt, maar
anderzijds nauw samenwerkt binnen het team infectieziekten bestaande uit artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten.

Je zult je in eerste instantie volledig focussen op COVID-19. Dit gebeurt door bron- en contactopsporing, het geven van
voorlichting en adviezen aan de bevolking over de preventie en risico’s van COVID-19.

Wat ga je nog meer doen?
Je verricht in teamverband werkzaamheden op het gebied van infectieziektebestrijding, reizigersadvisering en seksuele
gezondheid, zoals:
·
·
·
·
·
·
·

bron- en contactopsporing, surveillance, registratie, advies en voorlichting;
het coördineren van de bestrijding bij uitbraken van infectieziekten;
inhoudelijke supervisie van de verpleegkundigen voor advisering, bron- en contactopsporing en diagnostiek van
(melding plichtige) infectieziekten;
inhoudelijke supervisie van de spreekuren reizigersvaccinatie en seksuele gezondheid
het bijdragen aan projecten en verrichten van epidemiologisch en wetenschappelijk onderzoek;
het opstellen van advies en (beleids-)voorstellen en het leveren van een bijdrage aan preventieprogramma’s;
het actief onderhouden van het netwerk met ketenpartners.
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Wij zoeken:
Een enthousiaste en overtuigende collega die gemotiveerd is om binnen de publieke gezondheid te werken en samen met het
team tot resultaten te komen. Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, want jij kunt een
verhaal vertellen. Je bent diplomatiek en in staat om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan instellingen en individu. Hierbij
weet jij medische inhoudelijke informatie om te zetten in heldere taal. Kennis overdragen en mensen in beweging krijgen zijn
zaken waar jij enthousiast van wordt.

Verder beschik je over:
·
·
·
·
·
·

een registratie als basisarts;
een registratie als maatschappij en gezondheid en/of in het profiel infectieziektebestrijding is een pré;
een geldige BIG-registratie;
ervaring met werken in een maatschappelijke en politieke context;
aantoonbare ervaring met en interesse voor wetenschappelijk onderzoek is een pre;
in bezit van rijbewijs B en auto ter beschikking

Je bent bereid tot het vervullen van een rol binnen de crisisorganisatie en het draaien van 24-uurs beschikbaarheids- en
bereikbaarheidsdiensten voor de infectieziektebestrijding.

Wij bieden:
Een boeiende en afwisselende functie in een uitdagende organisatie. Het betreft vooralsnog een tijdelijke functie van 24-36 uur
voor de periode van 1 jaar.

Salariëring vindt plaats conform schaal 11A van de CAR/UWO, max. € 5.464 bruto per maand gebaseerd op een fulltime
aanstelling (norm 1 juli 2020). Inschaling vindt plaats op basis van ervaring en opleiding. Artsen met een afgeronde
profielopleiding IZB worden afhankelijk van opleiding en ervaring ingeschaald in schaal 12 van de CAR/UWO, max. € 5.814 bruto
per maand gebaseerd op een fulltime aanstelling, met een mogelijke uitloop naar schaal 13. Daarnaast krijg je een individueel
keuzebudget van circa 17% van je bruto jaarloon.

Interesse?
Ben jij die Arts Infectieziektebestrijding waar wij naar zoeken? Ga dan naar https://www.vrln.nl/vacatures en upload daar je
motivatie en cv.

Stuur voor meer informatie over de wervingsprocedure een mail naar personeelenorganisatie@vrln.nl. Heb je nog vragen over de
functie-inhoud, neem dan contact Trudy Jansen, teamleider AGZ : 06 25289011

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld.
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zaterdag 27 februari 2021

Page 2 of 3

Mondelinge communicatie
Overtuigingskracht
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Resultaatgerichtheid
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