GGD Fryslân is de gezondheidsdienst van de Friese gemeenten en is onderdeel van
Veiligheidsregio Fryslân. De GGD werkt aan het bevorderen van de gezondheid van en
het voorkomen van gezondheidsproblemen bij de Friese inwoners.

Voor de vaccinatiecampagne COVID-19 zijn wij op zoek naar:

Arts medisch loket vaccineren
Provincie Fryslân
Vanaf 15 januari is het vaccineren gestart in het WTC in Leeuwarden. Vanaf 1 maart zal de
locatie Drachten geopend worden en op 8 maart volgt Sneek. Vervolgens zullen er nog 5
locaties geopend worden (Franeker, Dokkum, Heerenveen, Koudum en Oosterwolde).
Momenteel zijn we bezig met het opbouwen van een pool van geïnteresseerde
(zorg)medewerkers. Er wordt dagelijks gevaccineerd in twee diensten, ook in het weekend.

Locatie Leeuwarden

Als arts medisch loket ben jij aanwezig in het medisch loket vaccineren. Jij bent medisch
inhoudelijk verantwoordelijk en zorgt ervoor dat medische vragen worden beantwoord.
Als Arts Medisch loket…
bied je ondersteuning op vaccinatielocatie vanuit medisch inhoudelijke expertise;
ben je verantwoordelijk voor het medisch inhoudelijke proces rond de
coronavaccinaties op de vaccinatielocatie;
denk je mee in het gehele proces om continuïteit en efficiëntie te garanderen;
ben je medisch aanspreekpunt voor medewerkers;
ben je medisch inhoudelijk aanspreekpunt bij besmettingsaccidenten;
geef je uitleg aan medewerkers in priklijnen;
informeer je de burger bij mogelijke twijfels of vragen;
beantwoord je vragen van burger over eventuele bijwerkingen of contra-indicaties;
ben bekwaam om vaccinaties toe te dienen;
stel je diagnose, voert zo mogelijk medische behandeling uit en/of schakelt EHBO in,
bij onwel worden van burger.
Als Arts Medisch Loket is het logisch dat jij…
De opleiding tot basisarts hebt afgerond en een geldige BIG-registratie hebt;
In staat bent om onder begeleiding van een supervisor medisch inhoudelijke
beslissingen kunt nemen op het gebied van infectieziektebestrijding;
Kennis en vaardigheden hebt rondom vaccineren, injecteren en de meest
voorkomende bijwerkingen en overgevoeligheidsreacties;
Goede communicatieve vaardigheden hebt, stressbestendig bent en in staat bent om
snelle en weloverwogen beslissingen te nemen.

Wat bieden we jou?
We bieden een baan met flexibele werktijden in een organisatie met een informele sfeer en
(maatschappelijk) betrokken collega’s
• Jouw bijdrage vindt plaats op basis van zzp/payroll/detachering of in overleg op een
andere basis;
• Het salaris is in overleg;
• Er wordt zeven dagen per week gevaccineerd in diensten van 7.30-14.00 of van 13.30
– 20.30 uur. De voorkeur gaat uit naar artsen die minimaal 1 dienst per week
beschikbaar zijn.
• Het betreft in eerste instantie een tijdelijk contract van 3 tot 6 maanden met de
intentie om bij goed functioneren en afhankelijk van voldoende werkhoeveelheid te
verlengen
Kom jij ons helpen met het vaccinatieprogramma?
Dan horen wij graag zo spoedig mogelijk van jou! Je kunt je belangstelling kenbaar maken bij
Bastiaan Post, Recruiter van Veiligheidsregio Fryslân, via b.post@ggdfryslan.nl of telefonisch
via 06 55 55 22 84. Je kunt ook solliciteren via deze link.
Kom jij ons helpen met het vaccinatieprogramma?
Wil je meer weten over GGD Fryslân en Veiligheidsregio Fryslân? Ga dan naar
www.ggdfryslan.nl en www.veiligheidsregiofryslan.nl. Of bekijk onze animatie via
www.veiligheidsregiofryslan.nl/animatieVRF.
Wanneer je bij ons komt werken moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag inleveren.
Interne en externe werving vindt tegelijkertijd plaats.

