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Arts M&G, IZB m/v
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Standplaats

Caribisch deel van het Koninkrijk

Contractduur

3 – 6 maanden

Uren per week

36

Niveau

Master / doctoraal

Vakgebied

Medisch / verzorging, Onderzoek / wetenschap

Vacaturenummer

I&V-LCI-299

Dienstverband

Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd

Functieomschrijving

Je biedt inhoudelijke ondersteuning en draagt bij aan de uitvoering en coördinatie (outbreak
management) tijdens de huidige covid-19 epidemie. Je bent betrokken bij bron- en
contactonderzoek, het testbeleid en de surveillance.
Je bent tevens betrokken bij de communicatie richting de bevolking omtrent de uitbraak, bij de
instelling dan wel afschaling van eventuele maatregelen en bij outreach activiteiten richting
specifieke doelgroepen onder de bevolking.

Ons aanbod
Vanuit je eigen organisatie word je gedetacheerd naar de Landelijke Coördinatie
Infectieziektebestrijding van het RIVM en behoud je je eigen salariëring.
Het RIVM verzorgt je uitzending naar de public health afdelingen van een van de 6 eilanden in
het Caribisch deel van het Koninkrijk.
De ontvangende organisatie zorgt voor huisvesting en vervoer ter plaatse.
Mocht je op dit moment geen dienstverband hebben, maar wel geïnteresseerd zijn in een
uitzending naar de Cariben, dan is bij uitzondering een tijdelijk dienstverband bij het RIVM
mogelijk.

Functie-eisen

Je bent in het bezit van een artsdiploma met de specialisatie Sociale Geneeskunde, Maatschappij
en Gezondheid, (profielregister tak IZB of een vergelijkbare specialisatie; je bent ingeschreven in
het KNMG specialistenregister) Je bent bevoegd tot medisch handelen (wet BIG). Kandidaten in
de afsluitende fase van de opleiding worden ook uitgenodigd om te informeren naar de
mogelijkheden.
Je bent bevoegd tot opdrachtverlening van medisch voorbehouden handelingen. Je hebt kennis
van organisatorische regionale, landelijke en internationale uitvoering en tevens kennis van
relevante wet- en regelgeving, professionele richtlijnen en protocollen.
Je bent sociaal, communicatief, verbaal sterk en je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke
verhoudingen en omgangsvormen, ook waar deze kunnen afwijken van wat standaard in
Nederland gebruikelijk is. Je bent in staat om flexibel snel je plek te vinden in een nieuwe
organisatie met respect voor de lokale verhoudingen.
Je bent goed in staat om zowel verbaal als in schrift te communiceren in de Engelse taal,
beheersing van Spaans of Papiamento is een extra aanbeveling, maar niet strikt noodzakelijk.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisomschrijving

Vanuit je eigen organisatie word je gedetacheerd naar de Landelijke Coördinatie
Infectieziektebestrijding van het RIVM en behoud je je eigen salariëring.
Dienstverband
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur
3 – 6 maanden
Maximaal aantal uren per week
36

Bijzonderheden

We ontvangen graag je digitale sollicitatie waarbij je je motivatiebrief mag richten aan Hans
Lobach, Hoofd afdeling Regie.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur
Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van
resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de
loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.
Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid »

Meer over jouw toekomstige afdeling
Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) is onderdeel van het RIVM en heeft als taak om de preventie
en bestrijding van infectieziekten in Nederland optimaal te laten verlopen.
De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) is een onderdeel van het Centrum
Infectieziektebestrijding van het RIVM. De taak van de LCI is om infectieziektebestrijding soepel te laten
verlopen, zowel in de dagelijkse praktijk, als tijdens grootschalige infectieziekteproblemen. De LCI doet
dat door richtlijnen op te stellen en professionals te ondersteunen bij praktijkproblemen.
Sinds 2012 ondersteunt de LCI in het kader van de International Health Regulations (IHR) de 3 landen in
het Caribisch deel van het Koninkrijk alsmede de 3 eilanden die in deze regio als speciale gemeenten zijn
gepositioneerd. In het kader van deze ondersteuning is in de regio een professioneel IHR-netwerk
ingesteld waarbinnen de LCI een coördinerende rol heeft.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Al meer dan 100 jaar zet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zich in voor een
gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving.
Als kennisinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid, voeding, milieu en veiligheid
vervult het RIVM de rol van betrouwbare adviseur (Trusted Advisor). In deze rol ondersteunt het RIVM
burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.
Het RIVM voert kennisintensieve taken uit zoals het Rijksvaccinatieprogramma, de
Bevolkingsonderzoeken en CBRN (Chemische, Biologische, Radiologische, Nucleaire) crises en verricht
daartoe zelf onderzoek, maar verzamelt ook wereldwijd kennis en past die toe. Het RIVM brengt
jaarlijks een groot aantal kennisproducten uit: publicaties, adviezen, rapporten en factsheets.
Het RIVM kiest positie midden in de maatschappij, om zo iets te betekenen voor anderen – voor
opdrachtgevers, voor netwerk- en ketenpartners en voor de maatschappij als geheel. Deskundig,
betrouwbaar en waakzaam zijn belangrijke kernwaarden, naast onafhankelijk, omgevingsbewust,
dienend en verbindend. Samenwerken is essentieel voor het RIVM van nu en de toekomst. Het RIVM
bouwt aan nieuwe netwerken en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Hierbij richt het RIVM
zich op vernieuwing en flexibiliteit. Een ondernemende houding, lef, transparantie en een stevige dosis
lerend vermogen zijn voor het RIVM van wezenlijk belang. Bij het RIVM, gevestigd te Bilthoven, werken
ongeveer 1800 mensen.

RIVM. De zorg voor morgen begint vandaag.

Contactpersonen
Voor meer informatie over deze vacature:
dhr. H. van den Kerkhof
030-274 7000
dhr H. Lobach
030-2747000

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:
Danielle de Bruin-Vincenten
Nulfase-vacatures@rivm.nl
030-274 2575

Vragen en opmerkingen
Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren,
neem dan contact met ons op.
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