
 

 

 

 

 

 

 

Ben jij een zelfstandig werkend verpleegkundige met uitstekende communicatieve vaardigheden? 

Dan verwelkomen wij je graag als nieuwe collega voor de functie van 

 

 

Jeugdverpleegkundige 
voor minimaal 20 uur per week 

 

 

Wat ga je doen? 
Als jeugdverpleegkundige voor je zelfstandig taken uit, met name gericht op het analyseren van het welzijn en 

signaleren van lichamelijke, psychische en sociale problemen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. 

Daarnaast geef je zo nodig aanvullend advies en voorlichting over leefstijl  en opvoeding aan ouders/verzorgers. 

Waar nodig verwijs je door en draag je zorg voor de continuïteit binnen de ketenzorg. Je bent bekend met en 

voert het Rijksvaccinatieprogramma uit. De resultaten bespreek je transparant met jongeren, ouders/verzorgers 

en leerkrachten. Je adviseert en ondersteunt de school bij de ontwikkeling van groepsgerichte activiteiten op het 

gebied van gezondheid en gedrag. Daarnaast geef je zelf groepsgerichte voorlichting, verzorg je (opvoed) 

cursussen en levert een bijdrage in het adviseren van gemeente op het gebied  van publieke gezondheid. 

  

Wie zoeken wij? 
Je bent een initiatiefrijke verpleegkundige met een heldere visie op de ontwikkelingen binnen de sector en de rol 

van de jeugdverpleegkundige daarbinnen. Je hebt een goed analytisch vermogen. Contact leggen en adviseren 

gaan je goed af.  Je beschikt over een afgeronde HBO-V opleiding (of verpleegkundige A + MGZ). 

Vanzelfsprekend ben je BIG geregistreerd. Werkervaring binnen de jeugdgezondheidszorg is een pré. Om de 

werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is het bezit van rijbewijs en auto noodzakelijk. 

 

In wat voor team kom je te werken? 
Je komt te werken in een zelf organiserend team met ervaren collega’s die elkaar ondersteunen en uitdagen. In 

overleg met de jeugdarts en je collega jeugdverpleegkundigen worden alle werkzaamheden binnen het team goed 

afgestemd. 

 

Wat bieden wij? 
Een uitdagende en veelzijdige baan in een organisatie met informele sfeer en een prettig werkklimaat.  Daarnaast 

bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel keuze budget (IKB 17,05%), 

ouderschapsverlofregeling, flexibele werktijden en goede studiefaciliteiten. De aanstelling zal in eerste instantie 

voor de duur van 1 jaar zijn. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 3.805,- 

(schaal 9) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. De gemeentelijke rechtspositie is van toepassing. 

 

 

 



 

Meer weten? 
Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met Willy Lastdrager, bereikbaar van dinsdag 

t/m donderdag via telefoonnummer 06-12740258.  

Heb je algemene vragen of vragen over de procedure? Neem dan contact op met HRM, telefoonnummer 0113 

249488. 

 

Enthousiast geworden? 
Stuur dan je CV met motivatie vóór 19 september 2019 naar sollicitatie@ggdzeeland.nl. 

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Tijdens de selectie gaan interne kandidaten voor externe 

kandidaten. 


