VACATURE
Verre reizen maken en kennis maken met andere culturen is inspirerend. Een verre reis betekent
echter ook risico’s voor de gezondheid. Om gezond weer terug te komen is een goede voorbereiding
belangrijk. GGD Drenthe helpt graag daarbij.
Voor het team Reizigersvaccinaties zoeken wij een

Sociaal verpleegkundige
op oproepbasis
Wat ga je doen?
In deze functie verricht je zelfstandig een volledig spreekuur waarbinnen je reizigers naar de
(sub)tropen en risicogroepen adviseert en vaccineert. Je werkt in een zelf-organiserend team en
samen met je teamleden pak je nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen op. Je werkt op verschillende
locaties in de provincie Drenthe en je vertegenwoordigt de GGD Drenthe naar buiten toe.
Wie ben jij?
Je bent gediplomeerd verpleegkundige (niveau 5) en je bent BIG-geregistreerd. Je bent bij voorkeur
in het bezit van het diploma reizigersadvisering of je bent bereid deze opleiding te volgen. Je bent
inhoudelijk gedreven op het vakgebied van de publieke gezondheid. Je kunt duidelijk informatie
overbrengen en mensen goed voorbereid op reis laten gaan. Je vindt het prettig om zelfstandig te
werken, je staat stevig in je schoenen en je bent bereid om in de morgen-, middag- en avonduren te
werken. Daarnaast ben je in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer.
Wat bieden we je?
Het salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring. De functie is ingeschaald in schaal 8. Afhankelijk
van kennis en ervaring is plaatsing in de aanloopschaal ook mogelijk. Het salaris bedraagt minimaal
€ 2.040,- (aanloopschaal 7) en maximaal € 3.376,-. GGD Drenthe kent verder goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Inlichtingen en sollicitatie
Voor inlichtingen over de functie neem je contact op met Trees Galama, manager, of Saskia van
Nimwegen, sociaal verpleegkundige. Trees en Saskia zijn bereikbaar via 0592-306300.
Heb je interesse? Mail dan vóór 12 juni 2019 je sollicitatie en CV naar werken@ggddrenthe.nl en
vermeld daarbij in de onderwerp regel het vacaturenummer RVAC-19-13-SV met je naam.
Kijk voor meer informatie over GGD Drenthe op www.ggddrenthe.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

