
Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur draagt zorg voor het bevorderen van de gezondheid van de bevolking en voor een 
gezond milieu waarin mens, dier en natuur zich duurzaam kunnen ontwikkelen. De afdeling Epidemiologie & Onderzoek is op zoek naar 
een geschikte kandidaat voor de functie:

Hoofd Epidemiologie & Onderzoek
Afdelingshoofd F (schaal 14)

DE FUNCTIE
De afdeling Epidemiologie & Onderzoek analyseert en bewaakt de gezondheid van de bevolking door het verrichten van 
wetenschappelijke onderzoeken over de gezondheid, en/of het bestuderen van oorzaken van ziekten.  Op basis van de 
verkregen inzichten verstrekt de afdeling adviezen, en beleidsvoorstellen daaromtrent. Als afdelingshoofd vervul je een 
belangrijke rol in de aansturing van de afdeling. Je krijgt geregeld vragen van bestuurders die je via een concrete statistische 
aanpak weet te beantwoorden en vervolgens te vertalen in een wetenschappelijk onderbouwde en begrijpbare conclusie 
waarmee beleidsmakers aan de slag kunnen. Ten slotte help je het ministerie om beter voorbereid te zijn op (mogelijke) 
epidemieën en pandemieën.

JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN: 
- Als afdelingshoofd en arts-epidemioloog geef je inzicht in (de ontwikkelingen van) de gezondheidstoestand van de 

bevolking door het opzetten, coördineren, uitvoeren en (inhoudelijk) aansturen van wetenschappelijke onderzoeken;
- Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten adviseer je gevraagd en ongevraagd het ambtelijke en politieke 

topmanagement over (strategische) beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en te nemen maatregelen ten aanzien van het 
toegewezen werkveld en daaraan verwante aandachtsgebieden; 

- Je ondersteunt of verschaft informatie aan leidinggevenden, bestuurders, beleidsmedewerkers en overige (niet-
gouvernementele) instanties bij het vinden van oplossingsrichtingen voor gesignaleerde problematieken of door opzet 
van speciale projecten; 

- Ten behoeve van het bieden van feedback en het geven van voorlichting aan afdelingen, instellingen, doelgroepen en/of 
het algemeen publiek, publiceer of rapporteer je resultaten, conclusies en adviezen.

JOUW PROFIEL:
- Je hebt een voltooide WO-opleiding in de geneeskunde, aangevuld met een afgeronde opleiding epidemiologie; 
- Je beschikt over gespecialiseerde kennis van- en ervaring in epidemiologie en epidemiologische/statistische methoden 

en technieken voor onderzoek en analyse;
- Je hebt een sterk analytisch en probleemoplossend vermogen; 
- Je bent stressbestendig, functioneert goed bij piekdrukte, weet verbanden te leggen tussen verschillende data die je bij 

elkaar brengt;
- Je beschikt bij voorkeur over vijf (5) jaar aantoonbare relevante werkervaring.

SOLLICITEREN:
Stuur je sollicitatiebrief met een recente Curriculum Vitae, uiterlijk 27 juni 2022 naar het Ministerie van Gezondheid, Milieu en 
Natuur, Roodeweg # 49, of via email: hr.gmn@gobiernu.cw, t.a.v. drs. Sharlon Melfor, Secretaris-Generaal van het Ministerie 
van Gezondheid, Milieu en Natuur, onder vermelding van “Sollicitatie Afdelingshoofd Epidemiologie & Onderzoek”. 

Een referentieonderzoek, assessment, medische keuring en politiële inlichtingen maken deel uit van de sollicitatieprocedure. 
Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die bij de overheid werken de voorkeur. 
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