Ruim 400 GGD-medewerkers werken iedere dag aan de bescherming, bewaking en bevordering van
de gezondheid en de veiligheid van de ruim 325.000 inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland. Het
werkgebied omvat de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend,
Waterland, Wormerland en Zaanstad. De medewerkers voeren alle taken deskundig, proactief,
samenwerkend en ondernemend uit; dit zijn tevens de kernwaarden waar GGD Zaanstreek-Waterland
voor staat.
De medewerkers van de sector Strategie & Ontwikkeling bundelen strategie, beleid en ontwikkeling
op het terrein van publieke gezondheid. Hierdoor zijn we in staat adequaat te adviseren, gericht in te
spelen op vragen uit onze omgeving en projecten tot een succes te brengen.
De sector kent vier hoofdtaken: epidemiologie, beleid, gezondheidsbevordering en langdurige
projecten.
Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland biedt deskundige hulp en advies aan slachtoffers, plegers,
omstanders en beroepskrachten uit de regio, die te maken hebben met huiselijk geweld of
kindermishandeling. En houdt zich bezig met de uitvoering van het tijdelijk huisverbod.
Voor het Team Veilig Thuis zijn wij per direct op zoek naar een:
Vertrouwensarts
24 uur per week

We zoeken bij voorkeur één arts met een specialisatie als kinderarts/jeugdarts of een arts die als
geriater werkzaam is of andere aantoonbare ervaring heeft als arts met ouderen.
Wat houdt de functie in?
Je werkt als medisch expert bij kindermishandeling en huiselijk geweld, inclusief
ouderenmishandeling. Als medisch expert breng je medische en specifieke kennis en expertise in
met betrekking tot het aannemen en onderzoeken van meldingsvermoedens van
kindermishandeling/ouderenmishandeling en andere vormen van huiselijk geweld. Je beoordeelt,
analyseert en interpreteert de medische problematiek. Het maken van een medische inschatting.
Wie zoeken wij?
Je hebt een geneeskundige opleiding bij voorkeur aangevuld met een opleiding of werkervaring
als huisarts, jeugdarts, kinderarts en/of geriater.
Je hebt werkervaring en affiniteit met de problematiek van kindermishandeling/huiselijk geweld.
Beschikt over specifieke medische-diagnostische kennis op het gebied van
kindermishandeling/huiselijk geweld en diagnostische kennis van medische-somatische, medischpsychiatrische en systemische aspecten van kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk
geweld. Je bent communicatief vaardig en daadkrachtig.
Kennis van ontwikkelingen en vaardigheden conform de daartoe gestelde accreditatie-eisen van
beroepsvereniging (VVAK).
Wat bieden wij?
Wij bieden jou een verantwoordelijke en afwisselende functie. Afhankelijk van jouw opleiding en
ervaring bieden wij, bij een fulltime dienstverband, een salaris van maximaal € 5.699,- bruto per
maand in functieschaal 12.

Bij ons vind je een informele werksfeer, goede arbeidsvoorwaarden, de mogelijkheid om flexibel
te werken en een bijdrage aan de aanvullende collectieve ziektekostenverzekering.
Je krijgt tevens de beschikking over een persoonlijk budget van 17,05% van je bruto salaris
waarin zijn opgenomen: eindejaarsuitkering, vakantiegeld, levensloopbijdrage en de financiële
waarde van 14,4 uur bovenwettelijk verlof.
De bij de gemeenten gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing (CAR-UWO).
De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar. Bij gebleken geschiktheid kan de aanstelling
worden verlengd.
Voor alle functies bij GGD Zaanstreek-Waterland is het overleggen van een Verklaring Omtrent
het Gedrag (VOG) wettelijk verplicht.
GGD Zaanstreek-Waterland voert een actief gezondheidsbeleid. Kijk hier voor meer informatie.
Geïnteresseerd in deze functie?
Je kunt jouw sollicitatiebrief met cv onder vermelding van de functie vóór 16 december 2019
richten aan GGD Zaanstreek-Waterland, e-mail: vacatures@ggdzw.nl. Voor informatie over deze
vacature kun je contact opnemen met Remco Korving, Teammanager Veilig Thuis bereikbaar via
telefoonnummer 075- 6518311.

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern uitgezet.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

