
 

 

Beleidsadviseur publieke gezondheid 
Standplaats Drachten - 16-20uur per week 

 
 

 

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

als beleidsadviseur bij een energieke overheidsorganisatie  

die bijdraagt aan een veilig en gezond Fryslân? 

 

Solliciteer dan bij Veiligheidsregio Fryslân! 
 

Ter versterking van team Beleid en Advies in GGD-regio Zuidoost zijn wij per direct op zoek 

naar een: 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 jeugdarts 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 

GGD Fryslân werkt met zelforganiserende teams. Je gaat deel uitmaken van een groep 

enthousiaste collega’s. Ieder team bestaat uit zorgprofessionals, allemaal met eigen kennis en 

expertise. Het team Beleid en Advies bestaat uit collega’s met een achtergrond in: onderzoek, 

gezondheidsbevordering, sociaal medisch- en beleidsadvies. 

 

Wat je gaat doen als beleidsadviseur 

• Meedenken en adviseren over het lokale beleid rondom publieke gezondheid, jeugd en het 

sociale domein 

• Samenwerken met in- en externe stakeholders 

• Je treedt op als sparringpartner voor beleidsambtenaren, collega’s en regiomanager 

• Je ziet kansen op het gebied van publieke gezondheid en agendeert deze in de gemeenten  

• Je expertise inzetten bij interne ontwikkelingen als Friese Preventieaanpak en de 

Omgevingswet 

• Projecten aansturen op het gebied van publieke gezondheid 

 

Als beleidsadviseur beschik jij over: 

• Minimaal hbo werk- en denkniveau 

• Ruime ervaring op het gebied van beleidsadvisering 

• Affiniteit met publieke gezondheid 

• De capaciteit om een breed beleidsterrein te overzien en hoofd- en bijzaken te scheiden 

• Vernieuwende ideeën waarmee je kunt verrassen 

• Een flexibele en verbindende werkhouding 

• Een heldere communicatiestijl 

• Politiek-bestuurlijke sensitiviteit 



 

 

Wat bieden we jou? 

• Een zeer uitdagende functie 

• Afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring bedraagt de inschaling maximaal € 4494,- 

bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. (schaal 10 CAR UWO, peildatum 1 oktober 

2020) 

• Een Individueel Keuzebudget (IKB). Dit bedraagt 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. 

• Wij zoeken een collega voor een langere periode. Veiligheidsregio Fryslân start met een 

aanstelling voor de periode van één jaar. Bij goed functioneren heb je uitzicht op een vaste 

aanstelling.  

• In overleg is een aanstelling op basis van een detachering ook mogelijk. 

 

Wil je meer weten over deze functie? 

Neem dan contact op met Anneke Meijer (088 – 22 99 161) 

 

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 wij graag van jou! Je kunt tot uiterlijk 27 september 2020 solliciteren via deze link. 

De gesprekken staan gepland op donderdagochtend 1 oktober 2020. We vragen je al vast 

rekening te houden met deze datum. 

 

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, delen wel! 

 

 

https://solliciterenbij.veiligheidsregiofryslan.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/standaard?VcSn=212

