ANIOS/basisarts Corona
Informatie
Plaats

's-Gravenhage

Salarisindicatie

Tussen €3561 en €5169

Dienstverband

Tijdelijk

Soort vacature

Regulier

Uren

32 - 36 uur

Publicatiedatum

29-10-2020

Werk- en denkniveau

WO

Sluitingsdatum

31-03-2021

Schaal

Vacature Tekst

Spreekt dit jou aan?
Op zoek naar een tijdelijke baan in een maatschappelijk relevante omgeving waar je iets moois kunt betekenen? Zoek niet verder
en solliciteer als basisarts in de coronasector bij de GGD (32-36 uur).

Jouw nieuwe baan
Je levert medisch inhoudelijke ondersteuning aan de medewerkers in 1 of meerdere teams, Bron- en contactonderzoeksteam,
Instellingenteam, Scholen-kinderopvangteam en het Belteam. Jij bent medisch verantwoordelijk voor de afhandeling van vragen
in het kader van de bestrijding van de coronapandemie. Deze vragen komen van instellingen, medici en publiek. Hiervoor voer jij
activiteiten uit die in het kader zijn van de Wet Publieke Gezondheid. In de verschillende teams vervul jij een belangrijke rol. Je
begeleidt en adviseert collega's, onder meer de verpleegkundigen, en denkt mee over de casuïstiek.
Wil je meer weten over de inhoud van het werk en wat je gaat doen? Lees het verhaal van Susanne Bruinsma.

Wie zoeken wij?
·
·
·
·
·

Een enthousiaste (BIG-geregistreerde) basisarts die ervaring wil opdoen in de infectieziektebestrijding in het algemeen
en in de coronabestrijding in het bijzonder.
Jij bent op zoek naar de uitdaging om je met diverse vraagstukken rondom corona bezig te houden.
Je houdt je op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen op jouw vakgebied en plaatst dat in de context van de
publieke gezondheid.
Je bent innovatief, je hebt lef, je bent besluitvaardig, resultaatgericht en je kunt prioriteiten stellen.
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, waarbij je goed samenwerkt met de
verschillende teams binnen het Programma Corona en je bewust bent van de politieke & bestuurlijke omgeving waarin
je werkt en handelt.

Wat bieden wij?
Een uitdagende en afwisselende functie in een prettige en informele werksfeer. Wij bieden je de kans om ervaring op te doen met
infectieziektebestrijding voor 32-36 uur per week voor in eerste instantie een tijdelijke periode van één jaar. Voor wie
geïnteresseerd is om de vervolgopleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid te doen biedt deze werkervaring een mooie
aanloop. Het salaris als ANIOS/basisarts bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal €3.561,- en maximaal €5.169,bruto per maand (salarisschaal 11 volgens cao CAR-UWO bij een 36-urige werkweek).
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Geïnteresseerd?
Wacht niet met solliciteren tot de sluitingsdatum van de vacature. Wanneer wij aanknopingsmogelijkheden zien om een gesprek
met elkaar aan te gaan zullen wij dat inplannen.

Contactpersoon
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure of over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Eric de Coster,
arts M&G, te bereiken op telelefoonnummer 070-3537201 (bereikbaar op woensdag, donderdag en op de vrijdag).

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure of over de inhoud van de functie, kun je op de overige dagen (op de maandag
en de dinsdag) contact opnemen met Dianne van der Zande, sociaal geneeskundige, te bereiken op telefoonnummer 0622219516.

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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