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.

Ter versterking van het team vaccineren wij op zoek naar een:

Kwaliteitscoördinator Vaccineren
24-36 uur per week

GGD Fryslân heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de opdracht
gekregen tot het uitvoeren van vaccinaties voor COVID-19. Hiertoe is een campagne met een
projectteam samengesteld. Wij zoeken per direct nog een kwaliteit-coördinator in
ondersteuning tot in ieder geval eind juli 2021. Een medewerker die oog heeft voor kwaliteit,
alles op wil pakken, een doorzetter is en goed gedijt in een hectische omgeving.
Als kwaliteitscoördinator bewaak jij het kwaliteitsproces binnen en buiten de vaccinatiestraten
en ben je verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Ook speelt de
kwaliteitscoördinator een grote rol bij de lokale ontwikkeling en nodige aanpassing van het
vaccinatieproces, de procedures, werkprocessen en draaiboeken, in nauwe samenwerking
met de projectleiding, artsen en clusterhoofden van de vaccinatielocatie.
Je bent verantwoordelijk voor:
• Het toezien op een correcte uitvoering van vaccinatieproces met name het
voorbereiden van het vaccin en het toedienen van het vaccin;
• Het observeren van de uitvoering van het vaccinatieproces en eventuele verbeteringen
te aan te geven;
• Het onderzoeken, analyseren en oplossen van voorkomende problemen in
vaccinatiestraten (ook m.b.t. CoronIT);
• Het dagelijks aansturen op de kwaliteit van werk van vaccinatiemedewerkers;
• Het oplossen van problemen die ontstaan bij het verkeerde gebruik van het
geautomatiseerde systeem CoronIT;
• Het uitvoeren van de controle op de essentiële documenten voor de locatie en ervoor
zorgen dat oplossingen geborgd worden (werkinstructies, inrichting vaccinatiestraat,
proces ontwerp);
• Het bijhouden van de kwaliteits KPI’s en op basis daarvan advies geven of de
capaciteit omhoog of omlaag kan;
• Het bijhouden en verbeteren van de hygiëneprotocollen (PBM, afvalverwerking, veilig
werken, schoonmaak);
Wij vragen van je:
•
•
•
•

Een afgeronde opleiding hbo Verpleegkunde en bent BIG-geregistreerd;
Ervaring met audits;
Aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie;
Je hebt ervaring met coachen en aansturen;

•
•
•
•

Flexibiliteit in uren en dagen. Je bent minimaal (3 dagen) 24 uur per week
beschikbaar. Ook ben je beschikbaar in de weekenden en avonden;
Je bent op korte termijn beschikbaar en beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer;
Beheersing van de Friese taal is een pre;
Aansluiting bij de kernwaarden van Veiligheidsregio Fryslân: samenwerkend,
nieuwsgierig, met eigenaarschap en klantgericht.

Ons team
De werkomgeving is dynamisch en het team bestaat uit zeer betrokken medewerkers. In het
team zitten zowel ervaren als minder ervaren medewerkers en de samenstelling van het team
is aan verandering onderhevig. Het team wordt aangestuurd door een projectleider ism het
clusterhoofd Vaccineren en de locatie-coördinatoren. We doen dit samen, dat is de sleutel tot
succes in onze bestrijding van het COVID-19 virus.
Wat wij bieden:
•
•
•

Afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring hanteren we inschaling in schaal 8,
maximaal € 3.591,- bruto bij een werkweek van 36 uur.
We bieden een baan met flexibele werktijden in een organisatie met een informele
sfeer en (maatschappelijk) betrokken collega’s
De tijdelijke aanstelling vindt plaats op basis van uitzenden/payroll voor een bepaalde
duur van 3 maanden met de intentie om bij goed functioneren en afhankelijk van
voldoende werkhoeveelheid te verlengen.

Wil je meer weten over deze functies?
Neem dan contact op met Janneke Schuurmans, Adviseur P&O van de Veiligheidsregio
Fryslân op emailadres j.schuurmans@vrfryslan.nl
Word jij onze nieuwe collega?
Dan horen we graag van jou! Solliciteren kan via deze link.
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.
Sollicitatieprocedure
Deze vacature staat slechts een beperkte tijd intern open, zodra wij voldoende reacties
hebben ontvangen zullen we de vacature sluiten.

