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.

GGD Gelderland-Zuid zet zich sinds eind februari 2020 in voor de bestrijding van het coronavirus. Onze
crisisorganisatie is ingericht om mee te kunnen bewegen met de veranderende maatregelen, rondom het
coronavirus, van de overheid. Inmiddels hebben we een flexibel team van 700 infectieziektebestrijders en andere
professionals. Zij zetten zich met hart en ziel in om de spreiding van het coronavirus de baas te blijven. We hebben
vanuit landelijk beleid de taak om iedereen met klachten te testen op het coronavirus. Bij een positief testresultaat
voeren wij bron- en contactonderzoek uit. Ook adviseren wij inwoners, professionals en organisaties, bijvoorbeeld
scholen en zorginstellingen, over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Begin 2021 is
het vaccinatieprogramma van start gegaan.
Voor het team Coronabestrijding zijn we per onmiddellijk op zoek naar

Prikkers – regio Rivierenland
minimale inzetbaarheid 2 diensten per week op maandag t/m zondag
HR21: Verpleegkundige III

Wat ga je doen?
Je bent op onze vaccinatie locatie werkzaam als prikker en optrekker bij het plaatsen van vaccinaties. Hierbij zul je
bezig zijn met de volgende taken:
•
Het optrekken van het vaccin vanuit de flacons.
•
Het geven van de vaccinatie aan de cliënt.
•
Je houdt nauwlettend de situatie rondom de cliënt in de gaten.
Wat breng je mee?
•
Je hebt een achtergrond als verpleegkundige, doktersassistente of medisch hulpverlener.
•
Je beschikt over een hepatitis B-verklaring.
•
Je hebt bij voorkeur ervaring met het geven van vaccinaties.
•
Je bent per direct beschikbaar voor minimaal 2 diensten per week.
Wat bieden wij jou?
Een salaris van € 2.904,- bij een volledige
aanstelling volgens schaal 6 trede 11 van
de Salaristabel SGO (Samenwerkende
gemeentelijke organisaties).
Een rechtspositie gebaseerd op de CAO
SGO.

Bijzonderheden
Je werkt in de regio Rivierenland.
Je beschikt over eigen vervoer.
Bij indiensttreding vragen we je om
een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG).

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals
een individueel keuzebudget van 17,05%
van je bruto jaarloon. Dit kun je o.a.
inzetten voor verlof, geld of studie.

Reageren?
Stuur je motivatie en cv
naar
hrm.corona@ggdgelderlandzuid.nl
Vermeld in de onderwerpregel
GGD 40-21 en je naam
Meer informatie
Wil je meer weten over de functie,
neem gerust contact op met onze HRafdeling via bovenstaand e-mailadres.

Een (payroll-)contract voor de duur van 7
maanden met uitzicht 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.

