Werken bij de Overheid

https://www.werkenbijdeoverheid.nl

Medewerker advisering (adviseur infectiepreventie)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Vacaturenummer
Standplaats
Niveau
Contractduur
Dienstverband
Functiegroep
Uren per week
Maandsalaris

I&V-LCI-319
Bilthoven
Bachelor - HBO
12 Maanden
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd
Medewerker Advisering
36
Max. € 4430 (bruto)

FUNCTIE OMSCHRIJVING

In 2020 zal de formele oprichting van het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) dat de taken
van de voormalige Werkgroep Infectiepreventie (WIP) voortzet worden afgerond . Dit samenwerkingsverband
bestaat naast RIVM uit de Federatie Medisch Specialisten en de Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg. Het
Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV), onderdeel van de LCI, zal participeren in de uitvoering van
verschillende taken van het SRI (richtlijnontwikkeling, advisering).
Als medewerker advisering draag je bij aan het optimaliseren van infectieziektepreventie door
richtlijnontwikkeling en advisering aan eindgebruikers binnen en buiten de zorg.
Je adviseert zowel inhoudelijk als beleidsmatig op het gebied van infectiepreventie. Hiervoor onderhoud je
contact met de diverse stakeholders binnen het zorgdomein en bij de GGD. Je, houdt (internationale)
ontwikkelingen in de gaten en stemt nieuwe adviezen af binnen en buiten het RIVM. Je beantwoordt zowel
inhoudelijke als beleidsvragen die door eindgebruikers van richtlijnen worden gesteld.
Ook verricht je aanvullende werkzaamheden, waaronder het opstellen van rapportages en nieuwsbrieven en het
organiseren van bijeenkomsten. Daarnaast ontwikkel en herzie je in werkgroepverband richtlijnen voor
infectiepreventie samen met deskundigen. Je draagt actief bij aan uniformiteit tussen verschillende richtlijnen en
het delen van kennis met professionals.
Je gaat aan de slag voor een jaar: bij gebleken geschiktheid en voldoende werkaanbod behoort verlenging tot
de mogelijkheden.
FUNCTIE-EISEN

- is deskundige infectiepreventie, verpleegkundige of gezondheid- of biomedisch wetenschapper of heeft
vergelijkbare kwalificaties en aantoonbare affiniteit met infectieziekten
- heeft werkervaring bij een GGD of zorginstelling of in de( intramurale) zorgsector
- kan goed zelfstandig werken, maar werkt ook graag samen met mensen van binnen en buiten het RIVM
- beschikt over goede Nederlandse en Engelse taalvaardigheden
- heeft uitstekende adviesvaardigheden

- werkt gestructureerd en is resultaatgericht
- kan goed overweg met webapplicaties
- heeft een opgewekte en klantvriendelijke instelling
ARBEIDSVOORWAARDEN
Salaris
€2756,- tot €4430,- bruto per maand
Dienstverband
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur
12 Maanden
Uren per week
32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto
jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je
arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen
te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan
fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en
biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende
studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk
betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden
We ontvangen graag je digitale sollicitatie waarbij je je motivatiebrief mag richten aan Dhr. J.
Lange, Afdelingshoofd Richtlijnontwikkeling & implementatie LCI
OVER DE WERKGEVER

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk
Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke
adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en
gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu.
Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen.
Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol
bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede
zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan
het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.
Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2021 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science
Park, werken we met ongeveer 1800 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij
laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij.
Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een
afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals
leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker.

Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter
resultaat!
RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag
Meer informatie over de organisatie

Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV)
Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) is een onderdeel van de
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM. Het LCHV ontwikkelt en coördineert landelijk
beleid op het gebied van infectiepreventie binnen het domein publieke gezondheid (technische hygiënezorg) en
is onderdeel van het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie dat zich richt op de zorgsector. Het
LCHV stelt landelijke hygiënerichtlijnen op voor diverse domeinen, variërend van zorgsettingen tot het publieke
domein. Het LCHV onderhoudt contacten met brancheorganisaties en vervult een belangrijke adviesfunctie voor
gebruikers van de richtlijnen.

Contactpersonen

Meer informatie over de vacature
Dhr. J. Lange
030 - 2747000
jente.lange@rivm.nl

Thijs Veenstra
030 - 2747000
Thijs.veenstra@rivm.nl

Meer informatie over de sollicitatieprocedure
Nulfase
nulfase-vacatures@rivm.nl

