Jeannine
zoekt jou...

We zoeken een jeugdarts voor Eén
JGZ Zuid-Limburg i.o. De 4
Jeugdgezondheidszorg organisaties
in Zuid-Limburg werken momenteel
gezamenlijk toe naar Eén JGZorganisatie in Zuid-Limburg. Als Eén
JGZ ZL willen we de groep gezonde
kinderen in Zuid-Limburg vergroten,
om zo bij te dragen aan de
trendbreuk in de achterblijvende
gezondheidssituatie van ZuidLimburg. Dit doen wij door voor alle
kinderen in te zetten op een
kansrijke start en optimale
ontwikkeling.
Je verricht je werkzaamheden gericht op
kinderen van 0-4 jaar en hun ouders en
je werkt in teamverband samen met de
jeugdverpleegkundigen en
consultatiebureau-assistentes. Je
werkzaamheden bestaan voornamelijk
uit het signaleren van
gezondheidsrisico’s bij kinderen en hun
gezinnen op basis van geïnventariseerde
gegevens van gezondheid, groei en
ontwikkeling met eventueel daaruit
voortvloeiende vervolgacties. Verder
geef je voorlichting en advies aan ouders
over bijvoorbeeld psychosociale
ontwikkeling van het kind, gedrag- en/of
faseproblematiek en voeding. Je neemt
deel aan werk- en
samenwerkingsverbanden en aan
scholingsprogramma’s. Daarnaast lever
je een bijdrage aan de opzet en
uitvoering van preventie-activiteiten,
epidemiologisch onderzoek en werk je
mee aan (onderzoeks-)projecten.

Wij vragen
Je bent in het bezit van het diploma
Basisarts met bij voorkeur de introductie
module opleiding tot jeugdarts (of de
bereidheid deze te volgen) of het
diploma opleiding tot jeugdarts. Verder
ben je zelfstandig en communicatief
vaardig. Je bent assertief, creatief en
enthousiast.

Aﬃniteit met en ervaring in het werken
met kinderen/jeugdigen is een pré. Je
bent in het bezit van een rijbewijs en
hebt de beschikking over een auto. Je
bent in het bezit van een geldige (VOGVerklaring Omtrent Gedrag) of bent
bereid deze aan te vragen bij
indiensttreding.

Wij bieden

... als jeugdarts

"MeanderGroep zoekt een
jeugdarts voor Eén JGZ
Zuid-Limburg | uren in
overleg"

Wij bieden een dynamische omgeving
met ruimte voor persoonlijke ontplooiing
en medezeggenschap. Salaris conform
CAO VVT, FWG 65 (maximaal € 5188.29
bruto per maand bij een fulltime
dienstverband). Het betreft een
dienstverband voor de duur van één jaar.
Bij gebleken geschiktheid volgt een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd. Voor een vaste aanstelling is het
volgen van de proﬁel opleiding 1ste fase
tot jeugdarts een vereiste. Vanaf 2019 is
het landelijk werkgeverschap, gedurende
de opleidingsperiode, ondergebracht bij
de SBOH.(landelijke vereniging van
artsen in dienstverband)

Interesse?
Informatie over de vacature kun je
inwinnen bij Bas Erkens, jeugdarts
Jeugdgezondheidszorg. Tel: 06 13 705
916 of per mail baserkens@mgzl.nl
Vacature nummer:2019.028
Om te solliciteren klik op de knop ik wil
solliciteren.

