In de eerste vier jaar van hun leven ontwikkelen kinderen zich ontzettend snel. Juist dat maakt het werk
van een jeugdverpleegkundige zo leuk en afwisselend. Ben jij zo’n enthousiaste verpleegkundige die
gelukkig wordt van het leveren van preventieve gezondheidszorg aan deze kleintjes en hun ouders? Dan
zijn wij op zoek naar jou!
We hebben per direct een vacature voor een
JEUGDVERPLEEGKUNDIGE 0-4 JAAR / OUDER- EN KINDADVISEUR
32 uur per week
Solliciteren kan t/m 1 maart 2021.
In deze uitdagende baan werk je binnen een ouder en kind team (OKT) met ouder en kind adviseurs,
jeugdartsen en jeugdpsychologen. Met je team bespreek je o.a. casuïstiek en heb je multidisciplinaire
overleggen. Je gaat werken op een consultatiebureau in één van onze gezondheidscentra, het
geboortecentrum of een antroposofisch consultatiebureau. Ook hier werk je nauw samen met andere
zorgverleners, waaronder jeugd- en huisartsen.
De jeugdverpleegkundige die wij zoeken:
 voert gesprekken met ouders en kinderen en adviseert over gezondheid, leefstijl en opvoeding
 kan adviezen aan ouders goed motiveren en, waar nodig, goed leiden naar zorg
 speelt een belangrijke rol bij het signaleren van kinderen die extra zorg nodig hebben
 ziet uitdaging in de samenwerking met collega’s in- en extern
Wij vragen:
 diploma HBO V of verpleegkundige A + MGZ
 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 € 2.762 en € 3.707 bruto per maand (FWG 50) bij een volledig
dienstverband van 36 uur per week, 8 % vakantietoeslag en 8,33 % eindejaarsuitkering
 een uitdagende en afwisselende baan in een stimulerende werkomgeving, met prettige collega’s die
met jou gaan voor kwaliteit en een goede sfeer
 arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VVT
 arbeidsovereenkomst voor een jaar, met zicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd
Meer informatie:
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.sag-jeugdgezondheidszorg.nl en de website van
de OKT’s, www.oktamsterdam.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met
Irene Aartsen, Teamleider JGZ, via iraartsen@sag-amsterdam.nl, of 06 2288 7770.
Reactie:
Je reactie en je curriculum vitae kun je tot en met 1 maart a.s. sturen naar
hrm@sag-amsterdam.nl. De eerste ronde sollicitatiegesprekken zal begin maart plaatsvinden.

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.

