GGD Gelderland-Zuid is de gezondheidsdienst voor
14 gemeenten in de regio's Nijmegen en Rivierenland.
Onze belangrijkste taak is het bewaken, beschermen en
bevorderen van de volksgezondheid. Ons werkgebied telt
ruim 555.000 inwoners en we hebben circa 450 medewerkers
in dienst. De kernkwaliteiten die onze medewerkers delen, zijn:
kwaliteitsgerichtheid, ondernemingszin en omgevingsbewustzijn.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedereen kan bij Veilig Thuis
terecht. In urgente situaties ook buiten kantoortijd. Iemand die belt, adviseren wij over de te nemen stappen.
Veiligheid staat hierbij centraal. Bij een officiële melding dragen we de verantwoordelijkheid over aan de betrokken
hulpverlening of het wijkteam. Zo nodig blijven we monitoren, maken veiligheidsafspraken of doen onderzoek.

De afdeling zoekt een

Vertrouwensarts Veilig Thuis
24-32 uur per week
HR21: Arts I

Wat ga je doen?
•
Je wordt betrokken bij alle meldingen van lichamelijke mishandeling, acute ernstige of levensbedreigende situaties voor
volwassenen of kinderen, zoals
bij (vermoeden van) seksueel misbruik, psychiatrische problematiek;
bij verslavingsproblematiek, andere ernstige ziekten bij ouders en kinderen;
bij complexe problematiek waarbij meerdere vormen van mishandeling kunnen voorkomen; denk hierbij ook aan
risicozwangerschappen, ontspoorde mantelzorg en PCF.
•
Je doet medisch onderzoek indien dit noodzakelijk is voor het vaststellen en beoordelen van toegebracht lichamelijk
letsel. Zo nodig schakel je externe specialisten in bijvoorbeeld bij seksueel geweld en voor forensische rapportage.
•
Je brengt waar nodig medische en specifieke kennis in bij het multidisciplinair overleg.
•
Je gaat waar nodig in gesprek met gezinsleden en legt contact met relevante medische en andere hulpverlenende
instanties.
•
Je adviseert je collega’s van Veilig Thuis en (medisch geschoolde) professionals omtrent medische aspecten in een
externe adviesaanvraag en/of melding.
•
Je verwijst, indien noodzakelijk, naar externe specialisten of consulteert medici buiten de organisatie.
•
Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband.
•
Je vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe in overleggen en voorlichting, o.a. in reguliere overleggen met
ziekenhuizen en medici.
Wat breng je mee?
•
Je bent in het bezit van een diploma basisarts, bij voorkeur aangevuld met een opleiding tot arts M&G, kinderarts,
jeugdarts, huisarts, (kinder-)psychiater of specialist ouderengeneeskunde.
•
Je beschikt over een BIG-registratie als basisarts of een van bovengenoemde specialismen.
•
Indien je geregistreerd forensisch arts bent, is het bespreekbaar om aanvullend aan de taken van vertrouwensarts
diensten te vervullen als forensisch geneeskundige.
•
Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring.
•
Je hebt kennis van alle vormen van geweld en bent bij voorkeur geschoold in letselduiding.
•
Je bent bereid de driejarige opleiding tot vertrouwensarts te volgen en je te registreren bij de VVAK.
•
Je bent stressbestendig, flexibel en je hebt goede contactuele en onderhandelingsvaardigheden.

Wat bieden wij jou?

Bijzonderheden

Reageren?

Een salaris van minimaal € 3561,- en maximaal
€ 5872,- bij een volledige aanstelling volgens
schaal 11 of 12 van de Salaristabel SGO
(Samenwerkende gemeentelijke organisaties)
afhankelijk van opleiding en relevante
werkervaring.

Je standplaats is Nijmegen.

Stuur je motivatie en cv
naar pzsollicitatie@ggdgelderlandzuid.nl

Je draait mee in een 24-uurs bereikbaarheidsdienst.
Een assessment kan deel uitmaken van de
procedure.

Vermeld in de onderwerpregel
GGD 69-20 en je naam
Meer informatie?

Een rechtspositie op basis van de Cao SGO.
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals een
individueel keuzebudget van 16,8% van je bruto
jaarloon. Dit kun je o.a. inzetten voor verlof, geld
of studie.

Vóór indiensttreding vragen we je om een
Verklaring omtrent gedrag (VOG).

Een contract voor de duur van een jaar met
uitzicht op een vaste aanstelling en mogelijk meer
uren.

Neem gerust contact op met
vertrouwensartsen
Patries Worm, 06 527 132 72
of
Herma Hepark, 06 543 920 98
Zie ook
www.ggdgelderlandzuid.nl
www.veiligthuisgelderlandzuid.nl

Onze GGD is partner van de Alliantie Nederland Rookvrij. Binnen- en buitenterreinen van onze locaties in Nijmegen en Tiel zijn rookvrij.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

