
Voor onze opdrachtgever GGD Noord- en Oost-Gelderland zijn wij op zoek naar een arts. 

De GGD NOG is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. De medewerkers bieden samen actief 'Een 
gezond houvast' en bewaken, beschermen en bevorderen de gezondheid van de inwoners. De GGD 
NOG is werkzaam voor de hele samenleving in Noord- en Oost-Gelderland, afzonderlijke gemeenten 
of gedeelten daarvan zoals buurten of scholen. Sinds een aantal jaar werken zij in zelforganiserende 
teams.

Vacature 

Arts infectieziektebestrijding 
32-36 uur MA -ZA Warnsveld/hybride

Solliciteer direct

Creatief - Innovatief - Accuraat - Besluitvaardig - Teamplayer



Wat ga je doen?

Wat neem je mee;
• Je bent BIG geregistreerd.
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als 

schriftelijk. Daarnaast heb je een pragmatische en flexibele instelling.
• Je bent pro- actief en daadkrachtig om te helpen bouwen aan een 

infectieziekteteam van de toekomst.
• Je bent bereid om een specialisatie tot arts Maatschappij en Gezondheid, profiel 

Infectieziektebestrijding te volgen.
• Je bent in staat een netwerk op te bouwen en deze te onderhouden.
• Verder ben je in het bezit van een rijbewijs en auto en een geldige Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG).

Als IZB-art ben je een duizendpoot. Je houdt je natuurlijk hoofdzakelijk bezig met infectieziekte bestrijding, maar adviseert daarnaast bij bron- en 
contactopsporing, outbreak management en surveillance. Daarnaast ben je de wetenschappelijke vraagbaak voor je collega’s en kunnen 
verpleegkundigen altijd bij je terecht met vragen. Oftewel: de achterwacht voor infectieziektenbestrijding, reizigersadvisering en seksuele gezondheid. 
Tot slot krijg je een zeer belangrijke rol in het bouwen van een stevig fundament voor het team IZB wat volop in ontwikkeling is. 
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Hebben we je interesse gewekt?

Bel dan met Eric Braat (06-31645876) of kom gezellig langs voor een kopje koffie in Velp. Het praat voor ons wat makkelijker als je je 
cv alvast even opstuurt naar people@activeliving.nl .
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Wat krijg je ervoor terug?
• Je bent ingeschaald op functieschaal 12 conform CAO SGO. Maximaal brutosalaris €6.103,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Hier 

bovenop ontvang je nog een toelage op je bruto salaris van 10%.
• Opleidings- en ontwikkelbudget (IKB) en veel (door)groeimogelijkheden;
• Werken met fijne collega’s, dienstbaarheid aan elkaar en aan de organisatie, onderlinge integriteit en een no-nonsense mentaliteit.
• Arbeidsovereenkomst met mogelijkheid voor bepaalde of onbepaalde tijd.
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