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Bemonsteraar (Corona-Tester) 
Wil jij ook een steentje bijdragen aan het bestrijden van Covid-19? Heb je naast je studie tijd of ben je
reeds afgestudeerd en wil je meehelpen in de strijd tegen verdere verspreiding van het virus? Meld je
aan bij Active Living en je staat op korte termijn al op 1 van de testlocaties van de GGD in Noord- en 
Oost Gelderland. De locaties bevinden zich momenteel in Zelhem, Apeldoorn, Zutphen, Winterswijk, 
Harderwijk en Heerde

Wat ga je doen?

Wanneer iedereen met klachten zich laat testen, controleren we de verspreiding van het virus en
beschermen we elkaar. Om dit te realiseren hebben we voldoende capaciteit nodig op de testlocaties.
Active Living is gevraagd om voor de GGD in Noord- en Oost-Gelderland de juiste mensen op de
testlocaties in te zetten in de strijd tegen het Corona virus. Heb jij affiniteit met de zorg en wil jij een
belangrijke spil zijn in het onder controle krijgen van het virus? Dan zijn we op zoek naar jou!

Als bemonsteraar (Corona-tester) bij de GGD ben je verantwoordelijk voor het afnemen van testen. Dit
doe je door middel van het opvangen van wang- en neusslijm. En door het administreren van de
testgegevens met behulp van een laptop. 

Uiteraard word je goed beschermd, zodat jij geen enkel risico loopt. De GGD zorgt ervoor dat jij leert
werken volgens de richtlijnen van het RIVM. Ook zorgen zij ervoor dat je bekwaam wordt in het
uitvoeren van de testen en altijd hygiënisch en veilig te werk gaat.

De GGD bewaakt en bevordert de gezondheid van alle inwoners van Nederland. De GGD staat voor een
gezonde leefomgeving met een hoge hygiënische standaard en voor de bestrijding van infectieziekten.
In samenwerking met de zorg werkt de GGD aan het voorkomen van outbreaks en verspreiding van
(resistente) infectieziekten. Zij verlenen advies en steun aan het gemeentelijke beleid op het gebied
van gezondheidsbescherming.

Active Living is actief op het gebied van vitaliteit en gezondheid en neemt al jaren allerlei medisch
gerelateerde testen af bij bedrijven, hulpverleners en particulieren. Daarnaast coachen wij mensen op
weg naar een gezonde(re) leefstijl.
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Wat breng jij in? 

• Je hebt affiniteit met de zorg, een medische achtergrond is een pré;
• Je voelt je comfortabel in een contactberoep;
• Je bent communicatief vaardig en kunt mensen op een rustige wijze informeren;
• Je bent flexibel en minimaal 2 dagen per week beschikbaar;
• Je kunt zowel doordeweeks als in het weekend werken;
• Je bent overdag 8 uur beschikbaar, of in de avonden (tussen 16.00 - 21.45 uur);
• Je bent minimaal 2 maanden beschikbaar;
• Je beschikt over eigen vervoer om bij de testlocatie te komen.

Wat krijg je ervoor terug?

• Een goede training en instructie zodat je veilig kunt werken;
• Een flexibel contract op oproepbasis;
• Per week zelf je werkdagen en werklocatie inplannen;
• Een passend salaris en onregelmatigheidstoeslagen in het weekend;
• Reiskosten worden vergoed.

Solliciteren

Stuur bij voorkeur een email naar vitlounge@activeliving.nl met je cv en contactgegevens.
Voor vragen over de functie, kun je whatsappen met Eric Braat via 06-31645876.


