
 

 

 

 

 

Ruim 550 GGD-medewerkers werken iedere dag aan de bescherming, bewaking en bevordering van de gezondheid en de veiligheid van 

de ruim 325.000 inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland. Het werkgebied omvat de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, 

Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. De medewerkers voeren alle taken deskundig, proactief, samenwerkend 

en ondernemend uit; dit zijn tevens de kernwaarden waar GGD Zaanstreek-Waterland voor staat. 

 

Team Gezondheidsondersteuning zijn wij met spoed op zoek naar een: 

  

Stafarts / Arts M&G, profiel jeugdgezondheid en opleider 
Minimaal 28 uur per week| Max. € 6.103,00 

 

Jouw baan 

De stafarts functie betreft 18 uur en voer je uit in combinatie met een aanstelling als arts M&G van minimaal 10 uur in een van onze 

teams Jeugd. 

Je levert een bijdrage aan de inhoudelijke ontwikkelingen (innovatie, professionalisering en kwaliteitsverbetering van de 

dienstverlening). Je bewaakt de kwaliteit van de medische dienstverlening en bepaalt de eisen waaraan de beroepsuitoefening van de 

artsen moet voldoen. Daarnaast begeleid je specifieke trajecten/werkgroepen, en lever je een bijdrage aan in- en externe 

communicatie en voorlichting. Je informeert en bent gesprekspartner van de teammanagers en andere betrokkenen bij de preventieve 

jeugdgezondheidszorg. 

Je aandachtsgebied binnen het team wordt in ieder geval de doelgroep 4+, gecombineerd met het RVP. 

Als praktijkopleider begeleid je aios sociale geneeskunde van zowel eerste als tweede fase binnen de GGD. De opleidersuren zijn 

onderdeel van de stafarts functie. 

Jouw team 

Als stafarts ben je onderdeel van het Kennisteam Jeugd. Hier werken nog 2 stafartsen, 4 stafverpleegkundigen, een stafpedagoog, 

adviseur Gezondheidsbevordering, coördinator Logopedie, teamcoördinator, een kenniscoördinator en een projectleider. 

Wat neem je mee? 

 BIG-registratie als arts Maatschappij en Gezondheid 

 Ruime ervaring als jeugdarts 

 Erkend praktijkopleider van aios sociale geneeskunde 

 Een klantgerichte instelling en goede communicatieve vaardigheden 

 Inlevingsvermogen en overtuigingskracht 

 Je voelt je prettig in een voortrekkers/voorzittersrol 

 Je kunt uitvoering, beleid en stafwerkzaamheden goed combineren 

 Rijbewijs B en eigen auto 

Wat bieden wij? 

Wij bieden jou een verantwoordelijke en afwisselende functie. Afhankelijk van jouw opleiding en ervaring bieden wij, bij een fulltime 

dienstverband, een salaris van maximaal € 6.103,00 bruto per maand in functieschaal 12 van de cao-SGO. 

De arbeidsvoorwaarden die gelden bij de GGD vind je hier. Het dienstverband is in eerste instantie voor de duur van één jaar. Bij goed 

functioneren wordt het omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. 

Voor alle functies bij GGD Zaanstreek-Waterland is het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wettelijk verplicht. 

Interesse? 

Reageer dan op deze vacature met jouw cv en motivatie via de sollicitatiebutton op deze website.  Voor informatie over deze vacature 

kun je contact opnemen met Esther Batelaan, Arts M&G/stafarts, bereikbaar via telefoonnummer 06 - 83523240.  

https://www.ggdzw.nl/over-ggd-zaanstreek-waterland/werken-bij-de-ggd/arbeidsvoorwaarden-ggd-zaanstreek-waterland/

