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.

Sinds de uitbraak van het coronavirus werken we met man en macht aan de bestrijding van het virus. Dit doen we
op verschillende manieren. Eén daarvan is het testen van mensen met klachten die kunnen wijzen op corona.

Kom jij ons coronateam versterken?

Wij zijn per direct op zoek naar

Testers

voor de regio Gelderland-Zuid

HR21: Gezondheidskundig medewerker I

Wat ga je doen?
•
Je neemt testen af bij mensen met corona-gerelateerde klachten en voert gegevens in op de computer.
•
Je werkt altijd samen met een assistent en wisselt met elkaar van rol.
•
De diensten zijn: van 07.30 tot 14.00 en/of van 13.15 tot 19.45 uur.
•
Je komt in onze flexibele pool.
•
Je zult werkzaam zijn op een vaste locatie, maar bent bij nood bereid om op de andere locaties van
Gelderland-Zuid bij te springen.
Wat breng je mee?
•
Je bent minimaal 18 jaar én
•
je hebt een medische, verpleegkundige of zorgachtergrond, óf
•
je bent in opleiding of afgestudeerd aan een (para)medische opleiding mbo, hbo of universiteit.
•
Je valt niet in de risicogroep.
•
Het is handig als je met eigen vervoer naar de testlocatie kunt komen.
Competenties en vaardigheden
•
Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden.
•
Onder druk handel je toch secuur en zorgvuldig.
•
Je bent flexibel.
•
Je kunt goed overweg met MsOffice-programma’s.
•
Je kunt volgens protocol werken.
•
Staand werken levert voor jou geen problemen op.
Wat bieden wij jou?
Een salaris van € 2.904,- (bij een
volledige aanstelling van 36 uur) volgens
schaal 6, trede 11 van de Salaristabel
SGO (Samenwerkende gemeentelijke
organisaties).
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals
een individueel keuzebudget van 17,05%
van je bruto jaarloon. Dit kun je o.a.
inzetten voor verlof, geld of studie.

Bijzonderheden
Je standplaats is Nijmegen.
Deze vacature wordt tegelijkertijd
intern en extern uitgezet. Bij gelijke
geschiktheid krijgen interne
kandidaten voorrang.

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

Reageren?
Stuur zo snel mogelijk je cv en
beschikbaarheid naar
hrm.corona@ggdgelderlandzuid.nl
Vermeld in de onderwerpregel
GGD 27-21 en je naam
Meer informatie
Wil je meer weten over de functie,
neem gerust contact op met onze HRafdeling via bovenstaand e-mailadres.

Een nul-urencontract voor 7 maanden
incl. 1 maand proeftijd, op basis van een
payrollconstructie, met kans op
verlenging.

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.

