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.
Bij de afdeling Gezond Leven werken we aan gezonde wijken, gemeenten en scholen. Onze aanpak is integraal: we betrekken
zoveel mogelijk gezondheidsaspecten en partners bij het ontwikkelen van voorlichtings- en preventieprogramma’s. Dat doen we
voor diverse doelgroepen. Onderzoek vormt hierbij een belangrijke basis: onze epidemiologen onderzoeken periodiek de
gezondheidssituatie, het welzijn en de leefstijl van bevolkingsgroepen in de regio.
Het team Gezonde Volwassenen en Ouderen zoekt een

Projectleider verbinding medisch en sociaal domein
32 uur per week
HR21: Medewerker gezondheidsbevordering II
Wat ga je doen?
Je bent als projectleider verantwoordelijk voor het opzetten, uitvoeren, monitoren en evalueren van diverse (een- of meerjarige)
projecten waarin we de verbinding tussen het medische en sociale domein willen verstevigen.
Beoogde projecten, in ieder geval voor het 1e jaar, zijn:
o
o
o

Preventie en Gezondheidsbevordering in 1e lijn in gemeente Nijmegen - circa 12 uur per week.
Ontwikkelen van een ‘leefstijlbalie’ in samenwerking met het Radboudumc - circa 8 uur per week.
Versterking van de implementatie van gecombineerde leefstijlinterventies - circa 8-10 uur per week.

Over deze projecten is, op aanvraag, meer achtergrondinformatie beschikbaar.
In jouw rol en taken als projectleider ben je een:
• Samenwerker: je werkt samen met, vormt en onderhoudt een netwerk met relevante in- en externe partners.
• Procesbegeleider en facilitator: je begeleidt samenwerkings- en implementatieprocessen, ondersteunt
samenwerkingspartners met raad en daad en leidt projecten waarin we de verbinding tussen het medische en sociale
domein versterken.
• Onderzoeker: je geeft actief vorm aan evaluatie en lerend monitoren, je draagt bij aan het verkrijgen van
onderzoeksgegevens en vertalen van gegevens naar een effectieve strategie voor beleid en gezondheidsbevordering.
Hierbij werk je samen met onderzoekers, o.a. binnen onze academische werkplaats AMPHI bij het Radboudumc.
• Ontwikkelaar: samen met de GGD-gezondheidsmakelaars ontwikkel je instrumenten, een effectieve aanpak en beleid ten
behoeve van het versterken van de verbinding tussen het medische en sociale domein.
• Ondernemer: je schrijft nieuwe projectvoorstellen en acquireert hiermee middelen voor toekomstige projecten om de
verbinding tussen medische en sociale domein verder te versterken.
Wat breng je mee?
•
•
•
•
•
•
•

Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

hebt een master behaald op het gebied van geneeskunde, gezondheidsbevordering of gezondheidsbeleid.
bent ervaren in het leiden en uitvoeren van projecten, bij voorkeur projecten in of met de 1e- of 2e-lijnszorgpartijen.
bent bekend met het medische domein en het sociale domein en weet beide domeinen met elkaar te verbinden.
hebt ervaring met netwerken en kunt goed communiceren op verschillende niveaus.
weet gezondheidsbevordering praktisch uit te voeren én daarover beleid te maken.
bent analytisch en doortastend in het begeleiden van een veranderingsproces.
grondhouding is proactief, enthousiasmerend en flexibel.

Wat bieden wij jou?

Bijzonderheden

Een salaris van minimaal € 2.973,- en maximaal
€4.494,- bij een volledige aanstelling volgens
schaal 10 van de Salaristabel SGO
(Samenwerkende gemeentelijke organisaties).

Je standplaats is Nijmegen.

Een rechtspositie gebaseerd op de CAO SGO.

Bij indiensttreding vragen we je om een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

De sollicitatiegesprekken staan gepland
op donderdag 22 april.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals een
individueel keuzebudget van 17% van je bruto
jaarloon. Dit kun je o.a. inzetten voor verlof,
geld of studie.
Een contract voor de duur van een jaar.

Reageren?
Stuur je motivatie en cv
uiterlijk 14 april 2021
naar pzsollicitatie@ggdgelderlandzuid.nl
Vermeld in de onderwerpregel
GGD 25-21 en je naam
Meer informatie
Wil je meer weten over de functie, neem
gerust contact op met
Gerdine Fransen
via gfransen@ggdgelderlandzuid.nl
of 06 319 504 68
www.ggdgelderlandzuid.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.

