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Trainee GGD Groningen - Jeugdgezondheidszorg 

(vacaturekenmerk 508GGD) 

“De Gemeente Groningen neemt als werkgever in de regio haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid serieus. Daarom heeft de gemeente in nauwe samenwerking met de GOA 

Publiek een traineeship ontwikkeld om recent afgestudeerde talenten te ondersteunen bij de eerste 

stap in hun carrière”. 

 

Omschrijving trainee opdracht 

Bij jeugdgezondheidszorg denken we vaak aan de consultatiebureaus en vaccinaties. Maar 

jeugdgezondheidszorg is veel meer! Bijvoorbeeld ook adviezen over opvoeden en screening van 

kinderen op de basisschool. Het gebied van de jeugdgezondheidszorg is erg in beweging: meer pro-

activiteit , een nieuw landelijk professioneel kader en een wens/vraag naar innovatie. Hoe blijft de 

jeugdgezondheidszorg ‘bij de tijd’? 

Op dat laatste vlak (‘innovatie’) zoeken we hulp van een trainee. Het werk kan heel breed zijn en op 

onderdelen ook versmallen: bij de artsen en verpleegkundigen én diverse gemeenten ideeën 

aftappen over nieuwe producten en aanpak tot het daadwerkelijk (meehelpen) invoeren van een 

nieuw product. Je brengt daarbij je eigen frisse blik ook mee. In ieder geval willen we de trainee 

inzetten bij het beschrijven van het proces of stappenplan dat nodig is om een vernieuwing door te 

voeren. Zodat we niet steeds opnieuw het wiel hoeven uit te vinden op elke locatie. 

 

Informatie over de afdeling/directie GGD Groningen 

GGD Groningen is de publieke gezondheidsdienst van de regio Groningen. Alle GGD professionals 

werken gezamenlijk aan hetzelfde doel: de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van alle burgers 

in het dagelijks leven en in crisissituaties. De GGD werkt met, voor en in de 23 Groninger gemeenten. 

Het doel is collectieve gezondheidspreventie voor alle inwoners van de provincie Groningen.  

 

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen richt zich op het gezond en veilig opgroeien van de 

jeugd. De belangrijkste taak is gezondheidspreventie. Dit doen wij voor alle kinderen/jongeren en 

hun (directe) naasten. Alle jeugdigen hebben recht op een gezonde groei en veilige ontwikkeling. De 

JGZ helpt hier aan mee door kinderen/jongeren en hun ouders/verzorgers individueel te spreken, 

daarnaast is er ook een meer groepsgerichte aanpak. Als er zorgen zijn zorgen wij ervoor dat 

adequate hulp wordt ingeschakeld. De JGZ  werkt direct samen met instanties die ook te maken 

hebben met kinderen en jongeren, zoals huisartsen, jeugdzorg en de partners binnen de sociale 

teams of de WIJ teams. 

De JGZ heeft verder ook een taak in de advisering van de gemeenten op het gebied van 

gezondheidsbeleid.  

Voor meer informatie: www.ggd.groningen.nl. Of voor een korte intro: ga naar YouTube en zoek op  

"jeugdgezondheid een zorg minder" . 
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Voor de opdracht van GGD Groningen zoeken we een trainee: 

Je hebt een afgeronde opleiding in de richting van Management, Economie & Recht / Bedrijfskunde 

of een vergelijkbare studie. We zoeken een trainee met een frisse blik voor de jeugdgezondheidszorg 

die communicatief wel wat in zijn/haar mars heeft. Zo moet je kunnen schakelen tussen de 

professionals en de ambtelijke wereld. Ook vinden we het belangrijk dat je procesmatig kunt denken. 

We zoeken iemand die de stappen kan overzien die nodig zijn om tot een resultaat te komen. 

Daarnaast kun je zelfstandig werken, heb je een open houding en ben je nieuwsgierig om te leren.  

 

Daarnaast herken jij jezelf in het Trainee050-profiel: 

 Je bent een starter op de arbeidsmarkt 

 Je bent recent afgestudeerd HBO/WO  (max. 2 jr) 

 Je hebt affiniteit met Groningen en de toekomst van de Stad 

 Politieke- en bestuurlijke sensitiviteit  

 Hart voor de publieke zaak 

 

Wat bieden we jou? 

De gemeente Groningen organiseert in samenwerking met GOA Publiek het traineeprogramma 

Trainee050. Als trainee ga je 32 uur per week aan het werk bij de opdrachtgever voor de duur van 10 

maanden. Het traineeprogramma bestaat uit een viertal pijlers waardoor je naast het opdoen van 

werkervaring ook kennis gaat maken met de gemeentelijke organisatie en het ambtelijk 

vakmanschap. Meer informatie hierover kun je terugvinden op www.goapubliek.nl/traineeship 

 

Binnen de pijlers worden diverse workshops, trainingen, intervisies en andere bijeenkomsten 

georganiseerd (of je gaat deze zelf organiseren). Daarnaast biedt Trainee050: 

 Een leermogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien 

 Een aangename werksfeer in een dynamische omgeving 

 De mogelijkheid je uren flexibel in te delen 

 Persoonlijke aandacht en begeleiding 

 Loopbaancoaching 

 Inschaling op CAR UWO 4.0 

 Je wordt uitgezonden door GOA Publiek, ABU cao is van toepassing 

 

Solliciteren? 

Voordat je gaat solliciteren is het van belang om op de hoogte te zijn van de selectieprocedure: 

Na je sollicitatie ontvang je binnen twee werkdagen een bevestiging van ontvangst. De kandidaten 

die worden uitgenodigd voor de vervolgprocedure ontvangen uiterlijk op vrijdag 17 maart een 

persoonlijk bericht per mail.  

 

Op woensdag 22 maart van 09.00 uur tot 12.30 uur ben je beschikbaar voor de selectiedag 

(speeddate) in Groningen, Mediacentrale. 

 

Na de selectiedag streven we ernaar om de sollicitatiegesprekken plaats te laten vinden in week 

13/14. De start van het traineeprogramma zal plaats vinden op 01 mei 2017. 
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Stuur je CV en motivatie (max 500 woorden) voor maandag 13 maart 09.00 uur naar 

info@goapubliek.nl onder vermelding van vacaturekenmerk 508GGD 

 

GOA Publiek verzorgt de werving voor de vacature. Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact 

opnemen op 050 700 13 23. Contactpersonen GOA Publiek: Harald Grasdijk - Projectleider, Lisa Vinke 

- HR medewerker. 

 

Acquisitie n.a.v. deze opdracht wordt niet op prijs gesteld 
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