Gezondheidsbevorderaar Publieke gezondheid Asielzoekers (PGA)
Ben jij die bevlogen collega die wij zoeken? Wil jij je inzetten voor gezond leven en een
gezonde leefomgeving? Dan is deze vacature iets voor jou
Gezondheidsbevorderaar Publieke gezondheid Asielzoekers (PGA)
(24 uren per week)
Als gezondheidsbevorderaar geef je voorlichting over gezondheid aan statushouders,
asielzoekers en trainingen aan intermediairs. Je werkt vanuit een klein team Publieke
gezondheid Asielzoekers (PGA).
Je geeft lessen seksuele gezondheid aan tieners in Internationale Schakelklassen. Je overlegt
en maakt afspraken met samenwerkingspartners binnen asielzoekerscentra, scholen en
gemeenten.
Je vervult een verbindende en signalerende rol tussen de verschillende professionals en
neemt deel aan overleg met interne en externe partijen. Je kunt de GGD daarin goed
vertegenwoordigen. Je geeft advies aan het COA, gemeenten en andere partners gericht op
preventie van gezondheidsproblemen bij asielzoekers en statushouders. Ook bevorder je de
lokale preventiestructuur voor statushouders. Daarnaast ontwikkel je
gezondheidsprogramma’s en materialen.
Wie zoeken wij?
Je bent een representatieve, enthousiaste, klantgerichte collega die het leuk vind voor een
groep te staan en goed kan schakelen. Je beschikt over een professionele houding,
uitstekende communicatieve vaardigheden en flexibele werkhouding, met een professionele
attitude ten opzichte van asielzoekers. Je bent een daadkrachtig netwerker. Verder ben je in
staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Je kunt je werk aanpassen als de
situatie hier om vraagt.
Wat vragen wij?
·
·
·
·

Een HBO werk- en denkniveau op het terrein van de gezondheidsbevordering;
ervaring in de preventieve gezondheidszorg en affiniteit met intercultureel werken;
bij voorkeur ervaring in het werken met de doelgroep;
een geldig rijbewijs B en een eigen auto.

Wat bieden wij?
Een afwisselende functie in een informele en prettige werksfeer. Je wordt tijdelijk ingezet
voor een half jaar. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de regio IJsselland. Het
salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring en is minimaal € 2.756,- en maximaal
€ 4.048,- bruto per maand (schaal 9 cao gemeenten SGO 2020) bij een 36 urige werkweek.
Heb je interesse?

Solliciteer vóór maandag 1 februari 2021. We zijn benieuwd naar je motivatie. Wil je meer
weten over deze functie en GGD IJsselland? Neem dan contact op met Marianne Mevius,
teammanager (0615273250) en kijk eens op www.ggdijsselland.nl. We vragen je - als je
geselecteerd bent - een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. De sollicitatiegesprekken
plannen we op woensdag 10 februari 2021. We stellen deze vacature gelijktijdig in- en
extern open. Bij gelijke geschiktheid geven we de voorkeur aan de interne kandidaat.

