
 

 

 

 

 

Sta jij midden in de samenleving en wil je aan de slag  

                                                  als adviseur gezondheidsbevordering bij een  

energieke overheidsorganisatie die bijdraagt 

        aan een veilig en gezond Fryslân? 

 

Solliciteer dan bij Veiligheidsregio Fryslân! 

 

Wij zoeken, ter versterking van het team Beleid en Advies Noord, nieuwe collega’s. 

 

 

Twee Adviseurs Gezondheidsbevordering 
 

Standplaats Leeuwarden  
20 tot 28 uur per week 
 

 

 

Met en voor wie ga je werken? 

GGD Fryslân is de gezondheidsdienst van de Friese gemeenten. De GGD werkt aan het 

bevorderen van de gezondheid van en het voorkomen van gezondheidsproblemen bij de Friese 

inwoners. Bij GGD Fryslân werken ongeveer 440 mensen. 

 

GGD Fryslân is onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân. Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken 

GGD, Brandweer en Crisisbeheersing samen aan een veilig en gezond Fryslân. Samenwerken 

met andere organisaties staat hierbij centraal. Ons werk is divers, geen dag is hetzelfde. Net 

als de mensen die bij ons werken. Van adviseur gezondheidsbevordering tot receptionist, van 

jeugdverpleegkundige tot P&O-adviseur: wij zijn allemaal Veiligheidsregio Fryslân. Iedereen 

draagt vanuit de eigen expertise bij aan het functioneren van onze organisatie. Daarbij streven 

we naar een ‘Great Place to Work’ voor onze medewerkers. Dit betekent onder meer dat we 

aandacht hebben voor goed werkgeverschap, werkplezier en persoonlijke ontwikkeling van 

onze medewerkers. 

 

Ons team 

Je gaat deel uitmaken van een groep enthousiaste, ambitieuze professionals met verschillende 

expertises: adviseurs gezondheidsbevordering, adviseurs gezondheidsbeleid, stafarts, 

stafverpleegkundige, stafpedagoog, en epidemiologen. Samen staan we voor een goede 

advisering op het gebied van preventie en publieke gezondheid in de negen noordelijke Friese 

gemeenten.  

 

Als adviseur gezondheidsbevordering 

- Adviseer je scholen over de Gezonde Schoolaanpak. 

- Initieer je activiteiten voor verschillende doelgroepen op thema’s als gezond gewicht, 

psychosociale gezondheid en roken.  
- Adviseer en ondersteun je collega’s van de jeugdgezondheidszorg en collega’s van 

andere afdelingen op inhoud en aanpak.  

- Vertaal je landelijk beleid naar provinciaal en/of lokaal beleid en interventies.  
- Stimuleer je de samenwerking binnen een gemeente en onderhoud je contact met 

ketenpartners. Je hebt daarbij oog voor de verschillende belangen, bijvoorbeeld 

binnen JOGG of de Gezonde Wijkaanpak.  

- Kun je de rol van projectleider vervullen 

- Adviseer je gemeenten, bijvoorbeeld in het kader van de omgevingswet. 

- Heb je de flexibiliteit om op verschillende niveaus te communiceren, van wijkbewoner 

tot wethouder. 

 

 



 

 

Jij bent een adviseur gezondheidsbevordering met: 

- Een afgeronde relevante HBO- of WO-opleiding. 
- Een rijbewijs B en beschikking over een auto in verband met afspraken in de regio. 

- Een flexibele instelling qua agenda.  

 

Als adviseur gezondheidsbevordering het logisch dat jij beschikt over: 

- Goede digitale en communicatieve vaardigheden (spreken en schrijven): je kunt je in 

gesprekken goed presenteren  

- De competentie om planmatig en gestructureerd te werken. 
- Het vermogen tot overstijgend denken. Jij ziet kansen liggen en kunt verbindingen 

leggen die je vervolgens goed weet te benutten.  

- Het vermogen om samen te werken, maar ook om heel goed zelfstandig te kunnen 

werken. 
- De kernwaarden van Veiligheidsregio Fryslân: samenwerkend, nieuwsgierig, met 

eigenaarschap en klantgericht. 

 

Wat bieden we jou?  

- Afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring bedraagt de inschaling maximaal  

4.008,-- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur (schaal 9 CAR UWO). 

- De mogelijkheid om je uren afhankelijk van hetgeen het werk vraagt, flexibel in te 

delen en je eigen agenda te beheren. 

- Een Individueel Keuzebudget (IKB). Dit bedraag 17,05% van je brutosalaris. Met het 

 IKB kun je keuzes maken die passen bij jouw persoonlijke wensen en doelen (fiets, 

fitness, scholing etc). 

-  Wij zoeken twee collega's. Eén collega voor een langere periode, startend met een 

aanstelling voor een jaar en bij goed functioneren heb je uitzicht op een vaste 

aanstelling. De andere collega tijdelijk voor een jaar, met mogelijkheid tot verlenging.  

- De tijdelijke aanstelling kan in nader overleg plaatsvinden op basis van een 

detachering.  

De startdatum van deze functie zal na de zomervakantie zijn. 

 

Wil je meer weten over deze functie? 

Neem dan contact op met Annemarie Bosma (088 2299 176) of Ciska Hiemstra (088 2299 

166)  

 

Wanneer je bij ons komt werken, moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag inleveren. 

Interne en externe werving vindt gelijktijdig plaats. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne 

kandidaat voorrang.  

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Dan horen we graag van jou! Je kunt tot uiterlijk 24 mei solliciteren via deze link. Je 

motivatie hoeft niet per se in de vorm van een brief, het mag ook op een andere 

aansprekende manier die bij jou past.   
 

De sollicitatieprocedure bestaat uit 2 rondes.  

De 1e ronde maken wij graag kennis met je in de vorm van een pitch. De 2e ronde is een 

verdiepend gesprek. Beide rondes zullen plaatsvinden tussen 8 en 26 juni 2020.  

 

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.  
 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, delen wel! 

https://solliciterenbij.veiligheidsregiofryslan.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/standaard?VcSn=167
http://www.ggdfryslan.nl/
http://www.veiligheidsregiofryslan.nl/
http://www.veiligheidsregiofryslan.nl/animatieVRF

