
                                                                                    
 

Bij Jeugdgezondheidzorg (JGZ) Almere is een vacature ontstaan voor 
 

JEUGDARTS(EN) voor 4-18 jaar 
(of basisarts) 

 
we zoeken 

enthousiaste collega(‘s) met passie  

voor 28 tot 36 uur per week 

Ben jij die warme, betrokken en professionele arts, die het beste uit zichzelf wil halen. Kun je 
zelfstandig werken, maar ben je ook een teamplayer? Schrik je niet als dingen anders lopen en kun 
je daar een positieve houding in hebben? Hou je van goede gesprekken en durf je te reflecteren 

wat jouw bijdrage hierin is? Ken jij je grenzen maar durf je daar ook overheen te kijken? Vind jij 
het belangrijk om samen te werken met collega’s uit verschillende disciplines om een betere zorg 
te kunnen leveren aan het kind en gezinnen?  
Ben je daarnaast flexibel, pro-actief, een netwerker, kun je goed organiseren, is timemanagement 
je niet vreemd en ben je administratief secuur? Wil jij samen met je collega’s de 

jeugdgezondheidszorg naar een hoger plan brengen en zie jij vernieuwing als een uitdaging?  
Dan is JGZ Almere op zoek naar jou!  
 
Over JGZ Almere 
GGD Flevoland en Zorggroep Almere vormen in Almere samen JGZ Almere.  
We bieden jeugdgezondheidszorg voor 0 – 18 jaar, preventieve jeugd- en gezinshulp en de 

toegang naar specialistische hulp. We werken samen in vier grote multidisciplinaire teams, maar 
ook in kleinere wijk gebonden teams. Op deze manier gebruiken we elkaars expertise om tijdig de 
juiste inschatting te maken wat wanneer nodig is en zorgen we ervoor dat er niet te veel gezichten 
aan de voordeur verschijnen. Het multidisciplinair team bestaat uit jeugdverpleegkundigen, 
assistentes, verpleegkundig specialisten, school- en jongeren maatschappelijk werkers, 
medewerkers jeugdhulp, opvoedadviseurs, gedragsdeskundigen en logopedisten. Het team JGZ 
Almere is erg gemêleerd in ervaring en leeftijd. We werken nauw en actief samen met andere 

disciplines zoals huisartsen, verloskundigen, wijkteam, (voor)schoolse voorzieningen, welzijn, 
kindergeneeskunde en jeugdhulp. 

Functie inhoud 
 Alle voorkomende reguliere onderzoeken en onderzoeken op indicatie uitvoeren bij kinderen 

van 4-18 jaar op regulier en speciaal onderwijs; 
 uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma; 
 schoolverzuim begeleiding; 
 zorgcoördinatie bij complexe problematiek; 
 deelname aan interne overleggen en deskundigheidsbevordering; 

 gevraagde en ongevraagde beleidsadvisering; 
 deelname aan externe overlegstructuren op scholen en bij ketenpartners;  
 begeleiding coassistenten. 
 
Functie eisen 
 BIG-geregistreerd basisarts of jeugdarts KNMG; 
 het is een pré als je beschikt over relevante werkervaring; 

 goed kunnen organiseren, proactief en stressbestendig;  
 communicatief sterk, goed kunnen relativeren en je vindt het een uitdaging om mee te denken 

bij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in het werkveld; 
 daadkrachtig – met oog voor klant en resultaat – en in staat om tegenstellingen te 

overbruggen; 
 je bent in het bezit van een rijbewijs en je hebt de beschikking over een auto. 

 
 
 



Aanstelling/arbeidsvoorwaarden/rechtspositie 

Bij JGZ Almere vinden we het belangrijk dat je kennis en vaardigheden up-to-date houdt en dat je 

je altijd kunt blijven ontwikkelen. Wij faciliteren daarom een cyclisch standaard aanbod in scholing, 
gericht op o.a. kennis/ontwikkeling/ samenwerking en gespreksvaardigheden. Ook is er ruimte om 
zelf initiatief te nemen in scholingswensen, dit geeft ook de mogelijkheid om een eigen 
aandachtsgebied te ontwikkelen. Wij zijn nooit te ervaren of te oud om te leren en investeren 
continue in het verbeteren van de kwaliteit van zorg 
 

Een goede balans tussen werk en privé, werkdagen in overleg; 
 Jeugdartsen KNMG zijn ingedeeld in schaal 12 met een maximum salaris van € 5.872,00 

bruto bij een full-time dienstverband (36 uur per week); 
Basisartsen zijn ingedeeld in schaal 10 met een maximum salaris van € 4.494,00 bruto per 
maand op basis van een fulltime dienstverband.  
Inschaling is afhankelijk van ervaring en opleiding; 

 goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 
 een prettige en stimulerende werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief; 
 goede bereikbaarheid vanuit de omgeving Amsterdam, Bussum, Hilversum, Amersfoort 

Huizen en omstreken. 
 

De GGD Flevoland volgt de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Maandelijks heb je 
de beschikking over een Individueel Keuzebudget van 17,05% van het salaris. 

Je bouwt pensioen op bij ABP-pensioenfonds. 
 
Informatie: 
Nadere inlichtingen worden je graag verstrekt door mevrouw G. Telderman, manager JGZ Almere,  
telefoonnummer: 06-53760012. 
 
Sollicitaties: 

Ben jij die enthousiaste jeugdarts, stuur dan je sollicitatiebrief met uitgebreide C.V. per email naar 
team Personeel en Organisatie, emailadres: peno@ggdflevoland.nl, onder vermelding van 
vacaturenummer 2021-07. 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 


