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.

De afdeling Bijzondere Zorg richt zich op kwetsbare burgers die zorg nodig hebben, maar deze zorg – om welke
reden dan ook – niet krijgen (OGGZ-doelgroep). Zij komen hierdoor in een negatieve spiraal en kunnen voor overlast
zorgen in hun omgeving. Samen met partners in het sociale domein, zoals zorgverleners en sociale (wijk)teams,
brengen we hulp voor deze mensen zo snel mogelijk op gang. Vanaf 1 januari 2020 worden bij het Meldpunt
Bijzondere Zorg ook meldingen in het kader van de Wvggz gedaan. Bijzondere Zorg voert het Verkennend Onderzoek
en het Horen uit in het kader van de Wvggz.
De afdeling is op zoek naar:

Medewerkers bijzondere zorg
28-32 uur per week
HR21: Vakspecialist Gezondheid en welzijn II

Haal jij voldoening uit en zie je uitdaging in …
•
•
•
•
•

het bieden van crisishulpverlening en het ondersteunen van politie, het lokale veld en zorgpartners bij de dienstverlening
aan (psychisch) kwetsbare burgers?
het vaststellen van de zorgbehoefte, het verwijzen naar reguliere hulpverlening en het regie voeren op de zorgketens op
het werkterrein?
het preventief opsporen, onderzoeken van probleemsituaties en bijdragen aan een adequate hulpverlening aan de
doelgroep?
het uitvoeren van het verkennend onderzoek en het horen in het kader van de Wvggz?
het betreden van onbekend terrein binnen de zorg en dat samen verder ontwikkelen?

Ben jij iemand die…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

affiniteit heeft met de problematiek van mensen met verward gedrag en de OGGZ-doelgroep?
onder tijdsdruk en moeilijke omstandigheden overzicht houdt, prioriteiten stelt en adequaat blijft functioneren?
niet afwacht, maar ‘erop afgaat’ en vasthoudt tot het doel is bereikt?
een proactieve houding heeft: die zaken graag oppakt en met verbeteringen komt?
kan analyseren, motiveren, stelling en beslissingen durft te nemen?
feitelijk kan rapporteren?
de wensen en behoeften van de cliënt niet uit het oog verliest?
goed kan samenwerken en partijen kan aanspreken op gemaakte afspraken?
een afgeronde hbo-opleiding maatschappelijk werk of SPV heeft?
minimaal 3 jaar werkervaring in soortgelijk werk heeft?
het niet erg vindt om op onregelmatige tijden (avonden & weekenden) te werken?
in het bezit is van een rijbewijs en een auto?

…dan zoeken wij jou!

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

Bijzonderheden
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern
en extern uitgezet. We gaan eerst met de
interne kandidaten in gesprek.
Je standplaats is Nijmegen en/of Tiel.

Rechtspositie op basis van de Cao SGO.
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals een
individueel keuzebudget van ca. 17 % van je
bruto jaarloon. Dit kun je o.a. inzetten voor
verlof, geld of studie.
Een tijdelijk contract voor de duur van een jaar
met uitzicht op een vaste aanstelling.

Het meedraaien in een ‘pool’ voor
telefonische bereikbaarheid tijdens
avonden en nachten behoort tot de
functie.
Vóór indiensttreding vragen we je om een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Reageren?
Stuur je motivatie en cv
uiterlijk 14 april 2021
naar pzsollicitatie@ggdgelderlandzuid.nl
Vermeld in de onderwerpregel
GGD 33-21 en je naam
Meer informatie?
Neem gerust contact op met
Joep van den Boogaard
teammanager Bijzondere zorg /Toegang
beschermd wonen
06 512 965 51
of
Jolande Schevers
beleidsmedewerker Bijzondere zorg /
Toegang beschermd wonen.
06 831 749 47

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.

