Op zoek naar een uitdagende en zelfstandige functie waarin je continu werkt aan het optimaliseren
van de spoedzorg in de huisartsenvoorziening? Reageer dan met spoed!
Wil je als huisarts werken aan praktische producten die jouw collega’s ondersteunen bij het vertalen
van wetenschap naar de dagelijkse huisartsenpraktijk? En ben je geïnteresseerd in thema’s zoals
persoonsgerichte, veilige en goede zorg? Kom dan werken bij het NHG, de wetenschappelijke
vereniging van en voor huisartsen. Met ruim 130 collega’s maken we de meest actuele
huisartsgeneeskundige kennis beschikbaar voor alle huisartsen. Het NHG heeft een vacature voor
een:
Wetenschappelijk medewerker Spoedeisende zorg (0,3 fte, vacaturenummer SPOED2018)
Als wetenschappelijk medewerker van de afdeling Praktijk, Kwaliteit en Innovatie kom je werken in
het expertiseteam voor ontwikkeling van instrumenten. Binnen dit team ben jij de expert op het
gebied van spoedeisende zorg en werk je zelfstandig aan producten die onze leden helpen bij het
verlenen van Spoedzorg binnen de huisartsenvoorziening. Je kunt hierbij denken aan de praktische
uitwerking van de NHG-Standaarden en aan de NHG-TriageWijzer. Een belangrijk deel van je werk
bestaat uit het doorlopend verbeteren van NTS (zie: https://de-nts.nl/nts/wat-is-nts/). Daarnaast ben
je voor beleidsorganen en stakeholders in de spoedzorg de vertegenwoordiger van de
huisartsenspoedzorg.
Wat bieden wij?
Afhankelijk van je ervaring bedraagt het salaris bij een fulltime-aanstelling (40 uur per week)
minimaal € 4.307,- en maximaal € 5.536,- bruto per maand (schaal 12), exclusief 8% vakantiegeld en
eindejaarsuitkering (8,3 %), een tegemoetkoming in de ziektekosten en een persoonlijk budget die je
kunt besteden aan extra inkomen, vrije tijd of na- en bij scholing.
Informa
tie & sollicitatie
Voor al je vragen over deze functie kun je contact opnemen met Desirée Beaujean (clusterhoofd
Praktijk, Kwaliteit en Innovatie) of Astrid Kusters (afdeling P&O), tel.: 030-2823500.
We ontvangen je sollicitatie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 21 december 2018.
Sollicitaties voorzien van een curriculum vitae kun je (o.v.v. het vacaturenummer) sturen naar Astrid
Kusters, afdeling P&O, solliciteren@nhg.org.

