
 

 

 
     

 

Ben jij iemand die overzicht houdt, helder communiceert,  

knopen kan doorhakken en graag resultaten wil behalen?  

Dan verwelkomen we jou graag als  

verpleegkundige in ons COVID-19 team! 

 

Ter versterking van de teams Infectieziekten bestrijding + COVID-19  

zijn wij op zoek naar: 

 

 

 

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

    
 

 

Als GGD hebben wij de taak om vanaf 1 juni 2020 inwoners met klachten in Fryslân te 

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

schommelingen in de vraag, hebben we 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 nodig die naast het 

testen ook de Triage af kunnen nemen. Veel van de werkzaamheden van de teams vinden 

plaats volgens vast protocol en gemaakte werkafspraken. 

 

Verpleegkundige 

Als Coördinerend/triage verpleegkundige werk je meestal op een testlocatie en 

word je ook ingezet als triageverpleegkundige.  

Als coördinerend en triage verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de 

volgende taken: 

• In de teststraat of op locatie ben je het eerste aanspreekpunt; 

• Je vervult de coördinatie van dagelijkse werkzaamheden van de bemonsteraars; 

• Je bent aanspreekpunt voor (medische) vragen van cliënten en medewerkers; 

• Proactief aandacht voor mogelijke medische of psychische problematiek van de 

cliënten en verwijst door waar nodig naar bijvoorbeeld huisarts of ziekenhuis; 

• Je bewaakt de kwaliteit van de teststraat; 

• Je begeleid en coacht de bemonsteraars; 

• Je verricht de thuisbemonstering; 

• Je werkt tevens als triageverpleegkundige, hierin heb je contact met het landelijk 

callcenter, burgers en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. 

Als coördinerend en triage verpleegkundige beschik je over de volgende 

competenties:  

• Goede analyse- en gespreksvaardigheden. 

• Overzicht houden en knelpunten signaleren. 

• Stressbestendig, samenwerken en verantwoordelijkheid. 

• Jij bent oplossingsgericht en kunt coachen op kwaliteit.  

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

• Flexibiliteit is een kernbegrip wat bij jou past, hiermee bedoelen wij flexibiliteit in uren 

en dagen evenals de werkwijze. Ook ben je bereid om in het weekend te werken. 



 

 

Wij vragen van je: 

• Een afgeronde hbo-V diploma en een geldige BIG registratie; 

• Bij voorkeur enige relevante werkervaring; 

• Je beschikt over een rijbewijs en bij voorkeur een eigen auto; 

• Minimaal 3 maanden beschikbaar en bereid om in het weekend (en i.v.m. triage af en 

toe in de avond) te werken; 

• Beheersing van de Friese taal (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 8, 

maximaal € 3.591,- 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 met flexibele werktijden 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, Recruiter van  

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.  

 

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!

 

https://solliciterenbij.veiligheidsregiofryslan.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/standaard?VcSn=294
http://www.ggdfryslan.nl/
http://www.veiligheidsregiofryslan.nl/
http://www.veiligheidsregiofryslan.nl/animatieVRF

