De Stichting NVTG Kenniscentrum Global Health is op zoek naar een geschikte kandidaat voor de
functie van:

DIRECTEUR KENNISCENTRUM GLOBAL HEALTH (0,5 FTE)
Algemeen
De Stichting NVTG Kenniscentrum Global Health is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor
Tropische Geneeskunde en International Gezondheidszorg (NVTG) en de Stichting Opleidingsinstituut
Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde (SOIGT). Het doel van het kenniscentrum is het
vergroten van de kennis over internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde in Nederland
en deze toegankelijk te maken voor een brede groep van geïnteresseerden in de samenleving,
alsmede deze kennis in te zetten in de Nederlandse gezondheidszorg. Doelgroepen voor deze
kennisoverdracht zijn zorgverleners, onderzoekers, onderwijsgevenden bij universiteiten en
hogescholen, studenten, alsook professionals werkzaam bij overheden, niet-gouvernementele
organisaties en in het bedrijfsleven op het terrein van de Internationale Samenwerking en Global
Health.
Het kenniscentrum zal gevestigd zijn in het centrum van Utrecht op dezelfde locatie als de OIGT en
de NVTG en heeft 2 of 3 parttime medewerkers. De kernactiviteiten zijn vastgelegd in de subsidie
aanvraag van VWS 2020-2021 van het kenniscentrum. Deze aanvraag is in december 2020
gehonoreerd en het opstarten en inrichten van het kenniscentrum zal in 2021 plaatsvinden.
Plaats in de organisatie
De directeur valt onder het bestuur van de Stichting Kenniscentrum Global Health en legt daaraan
verantwoording af. Er wordt nauw samengewerkt met de NVTG, de daaraan verbonden werkgroepen
en het (S)OIGT.
Taken en verantwoordelijkheden
De directeur is verantwoordelijk voor:
 Het aansturen van een klein team, inclusief het financieel management.
 Het ontwikkelen van een (lange termijn)strategie op basis van de visie, missie en de
doelstelling van de stichting, waaronder het positioneren van het Kenniscentrum in
Nederland en samenwerking met andere relevante actoren.
 Het uitwerken van de strategie in beleids- en werkplannen en budgettering.
 Het leveren van een bijdrage in de uitvoering van deze plannen, onder andere strategische
ondersteuning van de NVTG werkgroepen.
 Het onderhouden van contacten en netwerken van het kenniscentrum, binnen de NVTG en
de NVTG werkgroepen, OIGT, binnen de universitaire wereld en in het (internationale)
werkveld van Global Health om de positie van de organisatie te verankeren en
kennisverspreiding op het gebied van Global Health te stimuleren en te ondersteunen.
 Het onderhouden van contacten met Nederlandse kenniscentra (waaronder universiteiten
en hogescholen) en andere actoren werkzaam op het brede terrein van Global Health
(waaronder NGO’s en Ministeries).
 Het onderhouden van contacten met het Ministerie van VWS.
 Het zorgdragen voor uitvoering van de plannen, monitoren van de voortgang en rapporteren
aan het bestuur van de stichting.
 Het bijhouden van nationale en internationale ontwikkelingen op het terrein van Global
Health.

Arbeidsvoorwaarden
Schaal 7 KNMG salarisschalen oude structuur: EUR 5.028 – EUR 6.332 (bruto maandsalaris o.b.v. een
40-urige werkweek)
Aanstelling voorlopig voor een jaar.

Functie eisen
Wij zijn op zoek naar een professional met academisch denk- en werkniveau en ruime ervaring op
het terrein van Global Health, de internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde en affiniteit
met kennisoverdracht.
Onze voorkeur gaat uit naar een netwerker die zowel bekend is met de NVTG, maar ook met andere
partijen werkzaam op het terrein van Global Health. Iemand die, in goede samenwerking met de
directe collega’s van het Kenniscentrum en van de NVTG, kennisoverdracht stimuleert in Nederland.

Voor nadere informatie en reacties (voor 15 februari 2021) kunt u mailen naar: info@nvtg.org

