
 

 

 

Wil jij ons helpen om de verspreiding van Corona te stoppen?  

Dan verwelkomen we jou graag als Bemonsteraar in ons 

 COVID-19 team! 

 

Ter versterking van de teams Infectieziektenbestrijding + Covid-19  

zijn wij op zoek naar 

 

 

 

Bemonsteraars 
 
Minimaal 24 uur per week (ook in de weekenden) 
 

    
 

Als GGD Fryslân hebben wij de taak om vanaf 1 juni inwoners met klachten in Fryslân te 

testen op Corona. Hiervoor zijn reeds nieuwe teams samengesteld en gezien de 

schommelingen in de vraag, is er uitbreiding van de teams nodig. Binnen Fryslân zijn 

meerdere locaties waar testen kunnen worden afgenomen. Daarnaast is er een team 

bemonsteraars die testen afneemt bij inwoners die niet- of onvoldoende mobiel zijn om 

zelfstandig naar een testlocatie te komen. Bij positief geteste inwoners vindt er bron- en 

contactonderzoek (BCO) plaats. Verder hebben we verpleegkundigen die naast het testen 

ook de triage af nemen. Veel van de werkzaamheden van de teams vinden plaats volgens 

vast protocol en gemaakte werkafspraken. 

 

Als bemonsteraar: 

• Neem je de tests af (nasopharynx uitstrijk) in onze teststraten. 

• Ben je verantwoordelijk voor de administratie als iemand zich meldt voor de test.  

• Neem je tests af bij inwoners thuis die niet of onvoldoende mobiel zijn om zelfstandig 

naar de teststraten te komen. 

• Voer je de werkzaamheden uit volgens een  vast protocol en gemaakte 

werkafspraken. De test wordt uitgevoerd in volledige persoonlijke bescherming. 

• Doe je je werk in samenwerking met en onder supervisie van de coördinerend 

verpleegkundige. 

Als bemonsteraar beschik je over de volgende competenties: 

 

• Je werkt secuur, bent een zelfstandige werker en staat stevig in je schoenen. 

• Je bent sociaal vaardig, je hebt inzicht in gedragingen van anderen en van jezelf. 

• Je bent geduldig en communicatief en in staat tot geruststellen. 

• Je bent daarnaast ook een daad- en veerkrachtig persoon. 

• Je kent je grenzen en kunt uitstekend samenwerken. 

Wij vragen van je: 

• Minimaal MBO niveau 4 afgerond in de zorg of een derde- of vierdejaars student  

HBO-V of student geneeskunde. 

• Flexibiliteit in uren en dagen. Je bent minimaal (3 dagen) 24 uur per week 

beschikbaar. Ook ben je beschikbaar in de weekenden.   



 

• Je bent op korte termijn beschikbaar en beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer 

en bent bereid op de diverse test locaties in Friesland te werken. 

• 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 het hoofd van 

de Covid afdeling en twee 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 6, 

maximaal € 2.904,- bruto bij een werkweek van 36 uur. 

• 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.  

• We bieden een baan in een organisatie met een informele sfeer en (maatschappelijk) 

betrokken collega’s. 

• De tijdelijke aanstelling vindt plaats op basis van uitzenden/payroll of in overleg op 

basis van detachering, 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 Maaike Kistemaker, 06 - 31 64 90 92 of Bastiaan Post,  

06 - 55 55 22 84 Recruiters van de Veiligheidsregio Fryslân. 

 

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 open, zodra wij voldoende reacties hebben 

ontvangen zullen we de vacature sluiten. Na een korte telefonische kennismaking volgt er 

een Microsoft Teams gesprek met één van onze recruiters en aansluitend kun je zo snel 

mogelijk beginnen. Onze Bemonsteraars starten met een training die in de komende weken 

meestal op de vrijdag zal plaatsvinden. 

 

 

 

https://solliciterenbij.veiligheidsregiofryslan.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/standaard?vcsn=223
http://www.ggdfryslan.nl/
http://www.veiligheidsregiofryslan.nl/
http://www.veiligheidsregiofryslan.nl/animatieVRF

