
 

 

 SLUITINGSDATUM VERVROEGD    
 

Sta jij midden in de samenleving en wil je aan de slag  
als verpleegkundige bij een energieke overheidsorganisatie  

die bijdraagt aan een veilig en gezond Fryslân? 
 

Solliciteer dan bij Veiligheidsregio Fryslân! 
 

Ter versterking van het Flexteam zoeken we ter ondersteuning van het team 
Infectieziektebestrijding in het vervolg van de  

ontwikkelingen betreffende COVID-19  meerdere

Verpleegkundigen (ter ondersteuning werkzaamheden COVID-19) 
Standplaats Leeuwarden - voor 12 - 32 uur per week  
( uren bespreekbaar) 

 

 

 

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 (sociaal) verpleegkundige tot monteur, 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. 
 

Het team IZB 
Je gaat deel uitmaken van een groep enthousiaste zorgprofessionals. Ons team bestaat uit 
medewerkers met allemaal hun eigen kennis en expertise op het gebied van 
infectieziektebestrijding. Het team Infectieziekten bestaat uit sociaal verpleegkundigen, 
deskundigen infectiepreventie, artsen en een assistente. 
 
Wat ga je doen? 
In deze afwisselende functie kom je in aanraking met verschillende aspecten van de 

infectieziektebestrijding zoals preventie, bemonstering, bron- en contactonderzoek en 
(telefonische) advisering over maatregelen om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. 
Voor de komende periode met name gericht op inzet ten behoeve van Covid-19. 
Onze nieuwe enthousiaste en creatieve collega’s gaan zich bezighouden met de volgende 
taken:  

- Afhandelen van meldingen van Covid-19, waarbij je onder andere bron- en  

contactonderzoek verricht. 

- Geven van voorlichting ten behoeve van de advieslijn die speciaal is ingericht en gericht 

op vragen betreffende Covid-19 en eventuele instructie aan professionals en 

publieksgroepen. 

- Een bijdrage leveren aan de voorbereiding en coördinatie en uitvoering van 

bemonstering. 

- Samenwerken met en voor je collega’s om zo jouw bijdrage te kunnen leveren in het 

bestrijden van deze grote crisis. 



 

 

Wat vragen we van je: 

- Opleiding MBO-V* of HBO-V of verpleegkundige A met MGZ-opleiding en BIG-

geregistreerd. (* indien je bent geïnteresseerd in een vervolg bij de GGD dan is HBO-V wel een 

harde functie eis) 

- Bereid om in piektijden meer uren te werken, in een enkel geval ook buiten de reguliere 

uren. 

- Affiniteit met public health, hygiëne en infectieziektepreventie/bestrijding, ervaring is een 

pre, maar niet noodzakelijk. 

- Wij zoeken collega’s die ons in deze bijzondere tijden enthousiast willen ondersteunen en 

veel kunnen en willen leren van een crisisorganisatie in crisistijden. 

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

eigenaarschap en klantgericht. 

- In bezit van rijbewijs B. 

- Passieve beheersing van de Friese taal is een pre. 

 

Belangrijkste competenties  

- Flexibele instelling 

- Uitstekende communicatieve vaardigheden 

- Kan handelend optreden in crisissituaties  

- Zowel zelfstandig als teamgericht kunnen werken 

- Resultaatgericht en klantgericht 

- Enthousiast  

- Computervaardigheden (o.a. Word, Excel) 

 

Wat bieden we jou?  
- Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt de inschaling maximaal  

€ 3.520,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. (schaal 8, CAR UWO) 
- 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. 
- Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een reiskostenvergoeding. 
- De vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Interne kandidaten die naast hun 

eigen functie meer uren willen werken in het crisisteam kunnen contact opnemen met 
Annet Rondaan (zie hieronder).  

- Externe kandidaten worden via Start People Payroll ingezet onder dezelfde 
arbeidsvoorwaarden. 

- De tijdelijke aanstelling kan (voor collega’s uit de Flexpool) in nader overleg 
plaatsvinden op basis van een payroll-constructie of detachering.  

 
Tijdelijkheid en bijzonderheden van de functie: 

Het crisisteam heeft voor de voortgang in ieder geval collega’s nodig tot 1 september 
a.s., met de verwachting dat de werkzaamheden zeker doorgang moeten vinden tot 
eind 2020. In de loop van de herfst zal er meer zicht komen op einde tijdelijkheid en 
vervolg en met hoeveel extra menskracht dat gepland moet gaan worden. Je bent in 
die periode een interne kandidaat voor andere passende functies binnen de VRF. 
Mocht je na afloop van de crisis en geschikt en enthousiast zijn, dan kun je ons 

flexteam komen versterken. De coördinator flexteam gaat daarover dan met je in 
gesprek. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Wil je nog meer weten over deze functie? 
Neem dan contact op met Annet Rondaan, coördinator flexteam en inzet crisisteam, tel nr: 
0631649117 

 
Wanneer je bij ons komt werken, moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag inleveren.  
 
Word jij onze nieuwe collega? 
Dan horen we graag van jou! Reageer het liefst zo snel mogelijk en tot uiterlijk 24 mei a.s. 
via deze link. De sluitingsdatum is naar voren gehaald i.v.m. de grote belangstelling. 
Alle reacties na 24 mei 2020 worden niet meegenomen in de procedure.  
De eerste gesprekken vinden plaats op afroep/afspraak. Annet Rondaan plant de gesprekken 

na aanmelding zo snel als mogelijk.  
 

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!
 

 

http://www.ggdfryslan.nl/
http://www.veiligheidsregiofryslan.nl/
http://www.veiligheidsregiofryslan.nl/animatieVRF

