
 

VACATURE  

Ben jij die enthousiaste en ondernemende deskundige infectiepreventie voor wie communiceren over 
hygiëne en infectieziekten een vanzelfsprekende rol is? Zit netwerken in je bloed en ben jij een 
besluitvaardige en gestructureerde doener die uitdagingen niet uit de weg gaat? Dan zijn wij op zoek naar 
jou!  

Wij zijn voor het team infectieziekten per direct op zoek naar een enthousiaste teamspeler voor de 
functie van  

DESKUNDIGE INFECTIEPREVENTIE PUBLIEKE GEZONDHEID 
minimaal 24 uren per week 

Het team infectieziektebestrijding (IZB) is gedreven om haar werk continu te verbeteren en te 
vernieuwen. Het team bestaat uit meerdere artsen, verpleegkundigen, een secretaresse, een deskundige 
infectiepreventie in opleiding en een physician assistant in opleiding. Het team IZB is hét kenniscentrum 
voor de publieke gezondheid en andere teams binnen GGD Drenthe. Bij ons krijg je de ruimte om de 
werkzaamheden goed en vakkundig te organiseren voor jezelf en je team. We zijn dan ook op zoek naar 
iemand die zelfstandig kan werken, initiatief neemt en resultaatgericht is.  
 

Wat ga je doen? 
Samen met andere teams bij GGD Drenthe ga je je bezighouden met de ontwikkeling en verbetering van 
de infectiepreventie in de publieke gezondheid door middel van: 

• Gevraagd en ongevraagd advies geven aan collega’s, cliënten, professionals en zorgaanbieders. 

• Deelname aan het informatiepunt MRSA/BRMO Noord Nederland. 

• Regie en coördinatie van uitbraken van MRSA/BRMO. 

• Opstellen van en uitvoering geven aan beleidsadviezen. 

• Stimuleren van infectiepreventie bij zorginstellingen, thuiszorgorganisaties en andere ketenpartners. 

• Opzetten en uitvoeren van preventieprojecten. 

• Voorlichting geven. 

• Verzorgen van deskundigheidsbevordering aan teamleden en aan medewerkers van externe 
organisaties. 

• Opzetten en onderhouden van netwerken. 

• Participeren in onderzoek.  
 

Wat verwachten wij van je? 

• Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding (bijvoorbeeld HBO-V). 

• Je hebt de opleiding tot deskundige infectiepreventie gevolgd. 

• Je hebt ervaring met netwerken en uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als 
schriftelijk. 

• Je bent gemotiveerd om in het veld van de public health te werken. 

• Je kunt werken binnen een politiek/bestuurlijke context. 

• Je hebt een enthousiaste persoonlijkheid en komt overtuigend en daadkrachtig over. 

• Je bent samenwerkings- en resultaatgericht. 

• Je kunt goed adviseren en probleemloos je communicatiestijl aanpassen aan je publiek. 

• Je hebt een proactieve houding en kunt zelfstandig werken. 

• Je kunt planmatig werken en je werkzaamheden zelf organiseren 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs en een auto. 



 

 

Wat bieden we jou? 
Een leuke en veelzijdige baan in een uitdagende werkomgeving, met prima secundaire 
arbeidsvoorwaarden in een organisatie die volop kansen biedt voor persoonlijke ontwikkeling. Afhankelijk 
van je opleiding en ervaring bieden we een bruto maandsalaris van maximaal € 4.208,-  bij een 36-urige 
werkweek (schaal 9 Cao SGO). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget van 17,05% op basis van 
jouw bruto salaris. We bieden jou in eerste instantie een jaarcontract met uitzicht op een vast 
dienstverband. 
 
Bijzonderheden 
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern bekend gemaakt. Interne kandidaten genieten bij gelijke 
geschiktheid de voorkeur. 
 
Inlichtingen en sollicitatie 
Voor aanvullende informatie over de functie kun je contact opnemen met de collega’s van het team 
Infectieziektebestrijding via 0592 306 247. 
 
Heb je interesse? Mail dan je motivatiebrief en CV vóór 22 mei aanstaande naar werken@ggddrenthe.nl 
onder vermelding van vacaturenummer PG-22-22-DIPG en je naam in de onderwerp-regel.  
 
Kijk voor meer informatie over de GGD Drenthe op www.ggddrenthe.nl  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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