Sta jij midden in de samenleving en wil je aan de slag
als arts maatschappij en gezondheid medische milieukunde
bij een energieke overheidsorganisatie
die bijdraagt aan een veilig en gezond Fryslân?
Solliciteer dan bij Veiligheidsregio Fryslân!
Ter versterking van het team Milieu en Gezondheid GGD Fryslân zijn wij op zoek naar
een:

Arts Maatschappij en Gezondheid Medische Milieukunde
voor 32-36 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 arts maatschappij en gezondheid medische milieukunde
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.
Ons team
Het team Milieu en Gezondheid bestaat uit twee medisch milieukundig adviseurs en een
beleidsmedewerker. De werkzaamheden van het team richten zich op maatschappelijke
vraagstukken op het gebied van gezondheid en de fysieke leefomgeving. Je adviseert
gemeenten en burgers binnen de provincie Friesland over gezondheidseffecten in relatie tot
thema’s zoals bestrijdingsmiddelen, luchtkwaliteit, landbouw en veehouderij, omgevingsgeluid
en ruimtelijke ordening.
Als arts Maatschappij en Gezondheid / MMK ga je aan de slag met;
- Het behandelen van vragen en meldingen van burgers en gemeenten.
- Je signaleert en adviseert de Friese gemeenten gevraagd en ongevraagd over
gezondheidsrisico’s en kansen van milieufactoren.
- Je neemt een rol als medisch milieukundig adviseur in het kader van de
Omgevingswet en draagt bij aan de ontwikkeling van deze rol.
- Je geeft voorlichting aan gemeenten, instellingen en burgers.
- Je onderhoudt relaties met de gemeenten en netwerkpartners en draagt bij aan
beleidsontwikkeling op het gebied van milieu & gezondheid. Je treedt op als specialist
op gebied van medische milieukunde naar (zorg)ketenpartners.
- Je bent actief lid op het gebied van Medische Milieukunde in Noord-Nederlandse en
landelijke structuren en draagt bij aan de bevordering van de samenwerking.

-

Bij voorkeur ben je GAGS of ga je in opleiding tot GAGS en draai je mee in de GAGSpool. De GAGS werkzaamheden kunnen ook buiten kantooruren plaatsvinden.

Als arts Maatschappij en Gezondheid/ MMK is het logisch dat jij beschikt over:
- Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk); je kunt de principes
van risicocommunicatie toepassen en goed omgaan met eventueel tegengestelde
belangen
- Behendig in netwerken en samenwerking opzoeken met verschillende disciplines en
externe partners;
- Ervaring met bestuurlijke of politieke situaties is belangrijk en daarom een pré.
- Ambitie om het team en het vakgebied verder te ontwikkelen.
- Flexibiliteit en het snel kunnen schakelen tussen taken opdat je kunt omgaan met
verstoring van je dagelijkse werkzaamheden door ad-hoc vragen;
- Interesse om de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen te volgen en deze
kennis te benutten voor je eigen functie of organisatie.
- Je durft besluiten te nemen in onzekere situaties als niet alle kennis voorhanden is.
- Het goed kunnen luisteren en aandacht geven, ook als het onderwerpen betreft waar
je zelf geen zorgen over hebt;
- Bereidheid om regelmatig te reizen binnen (Noord-) Nederland.
- Je draagt zorg aan je eigen herregistratie in het BIG-register als arts Maatschappij en
Gezondheid MMK.

Wat bieden we jou?
Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt de inschaling maximaal
€ 5756,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. (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. Verder aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een
reiskostenvergoeding.
Wij zoeken een collega voor eerst een jaar met daarna de mogelijkheid, om bij
wederzijds goed bevallen, een aanstelling voor onbepaalde tijd aan te gaan.
Wil je meer weten over deze functie?
Neem dan contact op met mw. Bich Phuong Nguyen, medisch milieukundig adviseur,
telefoonnummer 088 -22 99 836.
Wanneer je bij ons komt werken, moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag inleveren, dit
regelen we voor je. 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 1 september 2020 solliciteren via deze
link. De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 15 september 2020. We verzoeken je
met deze dag rekening te houden.
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!

