In de eerste vier jaar van hun leven ontwikkelen kinderen zich ontzettend snel. Dat maakt het werk van
een jeugdarts ook zo leuk en afwisselend. Ben jij een enthousiaste jeugdarts die veel voldoening haalt uit
preventieve gezondheidszorg leveren aan deze bijzondere doelgroep en hun ouders? Dan zijn wij op zoek
naar jou! We hebben per direct een vacature voor
JEUGDARTS 0-4 JAAR
12-16 uur per week
In deze uitdagende baan werk je binnen een Ouder- en Kind Team direct samen met
Jeugdverpleegkundigen, met Ouder- en Kind Adviseurs en Jeugdpsychologen. Je gaat werken op een
consultatiebureau in één van onze gezondheidscentra, het geboortecentrum, het OKT Gaasperdam of
het antroposofisch consultatiebureau. Ook hier werk je samen met andere zorgverleners, waaronder
Jeugdverpleegkundigen- en Huisartsen.
De Jeugdarts die wij zoeken:
 geeft voorlichting, advies, begeleiding en sociaal-medische zorg aan ouders en kinderen
 signaleert en beoordeelt eventuele problemen in de gezondheid en ontwikkeling van kinderen; zoekt
daarbij samen met (de omgeving van) het gezin naar een passende aanpak
 ziet uitdaging in de samenwerking met collega’s in- en extern
 vindt het leuk om een aantal extra taken te doen, zoals meehelpen aan het opstellen van nieuwe
richtlijnen of fungeren als contactpersoon voor co-assistenten
Wij vragen:
 (bijna) voltooide opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid, met profiel Jeugdgezondheidszorg
 ervaring met de doelgroep jeugd in de leeftijd 0-4 jaar is een pré
 je beschikt over uitstekende gesprekstechnieken, bent flexibel en werkt oplossingsgericht
 je bent in staat om zelfstandig en in teamverband te werken
Wij bieden:
 salaris volgens de cao VVT, tussen € 3.582 en € 5.395 bruto per maand (FWG 65) bij een volledig
dienstverband van 36 uur per week, 8 % vakantietoeslag en 7,4 % eindejaarsuitkering
 een uitdagende en afwisselende baan in een stimulerende werkomgeving met prettige collega’s
waar kwaliteit en een goede sfeer belangrijk zijn
 arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VVT
 arbeidsovereenkomst voor een jaar met zicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd
Meer informatie:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Irene Aartsen, Teamleider JGZ, op
iraartsen@sag-amsterdam.nl, of 06 – 22 88 77 70. Ook vind je meer informatie op onze website
www.sag-jeugdgezondheidszorg.nl en de website van de OKT’s www.oktamsterdam.nl.
Reactie:
Je reactie, vergezeld van je Curriculum Vitae, kun je tot en met 5 mei a.s. sturen naar
hrm@sag-amsterdam.nl. De eerste ronde sollicitatiegesprekken is op 13 mei a.s.
SAG Zorgontwikkeling BV is een organisatie voor Jeugdgezondheidszorg in Amsterdam en maakt deel uit
van de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra. Wij bieden laagdrempelige zorg aan ouders met
kinderen van -9 maanden tot 4 jaar op herkenbare locaties in de wijk.

