
Vacature Adviseur NCJ, projectleider richtlijnen 28 - 32 uur per week

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) zoekt een adviseur die affiniteit met

richtlijnen heeft en die met enthousiasme de rol van projectleider richtlijnen voor de

jeugdgezondheidszorg (JGZ) op zich wil nemen.

Over het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

Het NCJ is het innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheid en dé preventie-expert en

bondgenoot voor iedereen die bij wil dragen aan de gezondheid van ieder kind en die

schouderschap biedt aan ouderschap. ‘Zorg’ redt levens, preventie generaties. Wij weten dat

inzetten op preventie - het actief bevorderen en beschermen van ieders gezondheid - loont. Hoe

eerder we (gezondheids)problemen voorkomen, hoe beter. De JGZ-professionals hebben van

preventie hun vak gemaakt. Zij vervullen de rol van preventieregisseurs en -adviseurs voor de

geboortezorg, het jeugddomein, onderwijs, sociaal en medisch domein en gemeenten.

Wij, het NCJ, helpen ze daarbij met onze kennis, kunde en netwerken. We benutten (digitale)

innovatie waar dat versterkt. Adviseurs van het NCJ signaleren, confronteren, ondersteunen en

inspireren. Gevraagd en ongevraagd. Zo maken we met elkaar blijvend impact. Bekijk ook onze

meerjarenvisie 2023-2026.

Jouw profiel

Je bent een energieke, daadkrachtige persoonlijkheid die affiniteit heeft met richtlijnen en het een

uitdaging vindt bij te dragen aan de kwaliteit van het JGZ richtlijnen programma, dat momenteel in

transitie is naar een nieuwe, efficiënte modulaire opzet. Je denkt in creatieve en innovatieve

oplossingen. Je houdt overzicht, coördineert en voert diverse werkzaamheden uit binnen het JGZ

richtlijnen programma. Je hebt enkele jaren werkervaring op het gebied van richtlijnen en/of bent

bekend met de jeugdgezondheidszorg.

Verder:

● Breng je kennis, ervaring en een netwerk mee betreffende jeugdgezondheid en/of richtlijnen;

● Ben je een pro-actieve doener en aanpakker;

● Maak je nieuwe materie je snel eigen;

● Beheers je de Nederlandse taal uitstekend;

● Wil je deel uitmaken van een leuk en hecht team.

Hoofdwerkzaamheden

● Projectleider JGZ Richtlijnen vanuit de regiefunctie die het NCJ hierop heeft;

● Ambtelijk secretaris van de Richtlijn Advies en autorisatie Commissie (RAC);

● Projectleider Implementatieprogramma JGZ Richtlijnen;

● Doorontwikkeling en onderhouden van het JGZ Richtlijnenspel;

● Overige inhoudelijke werkzaamheden in overleg.

https://readymag.com/u21932671/3431485/2/
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Werkomgeving en team

Je komt terecht in een team met 27 collega’s op ons kantoor aan de Churchilllaan in Utrecht. De

adviseurs van het NCJ zijn changemakers. Ze signaleren, confronteren en inspireren, gevraagd en

ongevraagd. Ze laten zien dat er alternatieven zijn voor de huidige manier van denken en werken.

Het NCJ biedt:

● een aanstelling voor (in eerste instantie) één jaar met zicht op verlenging;

● een goed salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring;

● reiskostenvergoeding woon-werk of NS business card, laptop, telefoon;

● een informele werkomgeving en een goede werksfeer;

● autonomie en flexibiliteit om je werk zelf in te vullen en de mogelijkheid om thuis te werken;

● mogelijkheden om je talenten verder te ontwikkelen;

● jaarlijks meerdere teamuitjes.

Het NCJ heeft een eigen arbeidsvoorwaardenreglement en is aangesloten bij pensioenfonds ABP.

Solliciteren

Ben jij de professional die met een frisse blik kan en wil bijdragen aan de (door)ontwikkeling en

implementatie van de richtlijnen voor de JGZ? Stuur dan je CV met motivatie uiterlijk 10 april a.s.

(t.a.v. Trudy Dunnink, adjunct directeur) naar tdunnink@ncj.nl.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met:

● Aniek van den Braak, adviseur richtlijnen via avandenbraak@ncj.nl of 06 5397 5268

● Madelon Meijer, onderzoeker, adviseur richtlijnen, mmeijer@ncj.nl of 06 1873 7891

Indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek op 13 of 14 april, dan maak je kennis met de adviseurs

die zich bij het NCJ met JGZ richtlijnen bezighouden. Ga je door naar de 2e ronde, dan volgt een

gesprek op vrijdagmorgen 21 april met de directeur en de adjunct directeur.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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