
 

 
 
 
 
 
 
Ben jij een ondernemende jeugdarts die het leuk vindt om in een veranderende organisatie 
de verbinding te zoeken met andere disciplines en/of (gemeentelijke) instellingen en 
diensten?  
Dan verwelkomen wij je graag als nieuwe collega voor de functie van 
 

Jeugdarts 
Uren in overleg 

 

 
Wat ga je doen? 
Als jeugdarts help je, met name jonge kinderen en kinderen in kwetsbare situaties in de leeftijd van 0 

tot 19 jaar gezond en veilig op te groeien. Samen met ouders kijk je naar hun betekenisvolle rol bij de 

ontwikkeling van hun kind en de dagelijkse vragen rond opvoeden en opgroeien. Je spoort 

gezondheidsproblemen op en verwijst naar de beste vorm van hulpverlening en zorg. Daarnaast werk 

je intensief samen met het onderwijs en onderhoud een breed netwerk van relaties in onder andere de 

gezondheidszorg, gemeenten, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties. 

  

Wie zoeken wij? 
Je bent een jeugdarts KNMG (eerste fase van de opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid) of 

arts M&G. Ook BIG-geregistreerde basisartsen nodigen we uit om te solliciteren. Je hebt de juiste 

communicatieve en verbindende vaardigheden voor een effectief contact met collega's, kinderen, -hun 

ouders en ketenpartners. Daarnaast ben je goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het 

sociaal domein en heb je een scherp beeld van de toegevoegde waarde van de jeugdarts daarbinnen. 

Gezien het ambulante karakter van de functie beschik je over een rijbewijs-B en een auto. 

 

In wat voor team kom je te werken? 
Je komt te werken in een zelf organiserend team binnen de jeugdgezondheidszorg met ervaren 

collega’s die elkaar ondersteunen en uitdagen. Samen met je collega's (jeugdarts en 

jeugdverpleegkundigen) ben je verantwoordelijk voor het bewaken, bevorderen en beschermen van 

de gezondheid van kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. 

  

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 minimaal € 3.348,-- (schaal 11) tot maximaal € 5.520,- (schaal 12) 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 Marianne van Winkelhof 

(jeugdarts) via 06-83331374 of via mail: marianne.vanwinkelhof@ggdzeeland.nl. 

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

249488. 

 

Enthousiast geworden? 
Stuur dan je CV met motivatie naar sollicitatie@ggdzeeland.nl. 

 

Wij werven graag zelf onze nieuwe collega. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


