Medewerker bron en contactonderzoek Leeuwarden vanuit huis
Werken voor de GGD vanuit huis met terugkomen dagen in Leeuwarden.
Het kan als Medewerker bron en contactonderzoek voor de GGD (24 tot 40
uur).
Wat ga je doen?
Jouw (meer dan) steentje bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus.
Want zonder jou als parttime of fulltime medewerker bron en
contactonderzoek in Leeuwarden, zullen er nog veel meer mensen het virus
oplopen.
Hoe doe je dat?
Door zowel de onderzoeken op te starten als uit te voeren. Eerst begin je
met het brononderzoek, door met degene te bellen die een positieve
testuitslag heeft ontvangen. Je vraagt met wie hij of zij de afgelopen
periode contact heeft gehad, probeert achter de mogelijke plek van de
besmetting te komen en beantwoordt vragen. Vervolgens start je het
contactonderzoek. Je belt alle mensen na die door het contact besmet
kunnen zijn. Niet alleen om ze hierover te informeren, maar ook om ze te
wijzen op de quarantainemaatregelen. Allemaal om de besmettingshaarden
zo klein mogelijk te houden.
Stevig in je schoenen, maar meelevend
De telefoongesprekken die je voert, kunnen pittig zijn. Vaak gaan ze
gepaard met emotie. Soms ook met weerstand wat betreft de maatregelen.
Aan jou om de rust te bewaren, bij je punt te blijven, maar tegelijkertijd je
ook in te leven in de ander. Het zijn onzekere tijden voor de persoon aan
de andere kant van de lijn. Goed om je daar ten alle tijden bewust van te
zijn en hem of haar zo goed mogelijk te woord te staan.
Training en contracturen
Voordat je begint als medewerker bron- en contactonderzoek, volg je in je
eerste week een 5-daagse online training vanuit huis. Het eerst volgende
start moment is dinsdag 6 april. Tijdens je tweede en derde week werk je
32 uur per week. Daarna werk je de door jouw gekozen uren: 24-32 en 3240 uur per week. Je werkt dus direct vanuit huis, maar er worden
terugkomdagen georganiseerd in Leeuwarden.
Openingstijden afdeling bron- en contactonderzoek
Het is belangrijk dat je flexibel ingepland kunt worden. Jouw afdeling is
namelijk zeven dagen per week open van 08.00 tot 20.00 uur. Er wordt
van je verwacht dat je minimaal 2 avonden per week en ook in het
weekend ingepland kunt worden: of 1 dag in het weekend of om het
weekend de zaterdag én zondag. Dit kun je van tevoren aangeven.
Helemaal prima? Solliciteer dan direct op deze bron en contactonderzoek
vacature. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Wat wij bieden
•
•
•
•
•
•
•

Tussen de 24-32 en 32-40 uur werken voor de GGD
Direct werk als parttime of fulltime medewerker bron- en
contactonderzoek voor de GGD
Een bruto-uurloon van € 11,-;
Een bruto verblijfsduur vergoeding van € 2,53 per uur (elke 8 weken);
Thuiswerken zodra je het werk helemaal goed uitvoert;
Een 5-daagse online training die je uitbetaald krijgt;
En het belangrijkste: voorkomen dat het virus voor nog meer
brandhaarden zorgt.

Wat wij vragen:
•
•
•
•
•
•

Minimaal mbo4 werk- en denkniveau;
Je spreekt en schrijft goed Nederlands;
Minimaal 1 jaar ervaring in klantcontact;
Medische achtergrond? Dan sta je 1-0 voor;
Je kunt voordat je begint je VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)
aanvragen;
Inleven, overtuigen en goed uitleggen: je kunt het alledrie.

Solliciteren
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Stuur
dan je motivatie en CV naar wervingkcc@uwv.nl

