
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 Uitvoeringsorganisatie Geneeskundige en Gezondheidszake die deel uitmaakt van de sector Gezondheid van het Ministerie 
Gezondheid, Milieu en Natuur is voor de afdeling Infectieziektebestrijding (IZB) op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie:

Verpleegkundige Infectieziektebestrijding 
Verpleegkundig-D 
max. Schaal 9

DE FUNCTIE
De afdeling Infectieziektebestrijding heeft als doel om infectieziekten te bestrijden. Dit doel wordt gerealiseerd door het 
voorkomen, signaleren en bestrijden van infectieziekten die vanwege hun verspreidingskans een risico kunnen vormen 
voor de volksgezondheid. Je bent werkzaam binnen een team en houd je bezig met het verwerken van meldingen van 
infectieziekten. Je bent het eerste aanspreekpunt voor mensen met vragen over infectieziekten. Dit doe je onder andere 
door voorlichting te geven over de risico’s van infectieziekten en de te nemen preventieve maatregelen. Je kijkt verder dan 
de patiënt en werkt aan het voorkomen van ziekte bij gezonde personen. Je neemt deel aan (voorbereidende) activiteiten bij 
(grote) uitbraken. 

JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Je behandelt binnenkomende meldingen, vragen en incidenten in overleg met het afdelingshoofd;
• Je voert bron- en contactonderzoek en verricht huisbezoeken hiervoor;
• Je verricht basaal epidemiologisch onderzoek binnen het werkveld en voorbehouden medische handelingen, zoals

vaccinaties;
• Je ontwikkelt voorlichtings- en lesmateriaal, en levert een bijdrage aan artikelen in de media;
• Je ontwikkelt beleid (preventie) ten behoeve van infectieziektebestrijding en outbreak-management en geeft hier

uitvoering aan.

JOUW PROFIEL:
Wij zoeken voor onze afdeling een enthousiaste, gedreven, flexibele verpleegkundige met empathie. Je bent leergierig, staat 
open voor ontwikkelingen en wil samen met je collega’s de schouders eronder zetten. Daarnaast herken jij je in het volgende:
• Je hebt een voltooide opleiding HBO-V;
• Je hebt drie jaar relevante werkervaring;
• Je bent flexibel, bereid en in staat om ook buiten kantooruren te werken;
• Je beschikt over vaardigheden om contact te leggen met een brede doelgroep;
• Je bent in staat om verschillende communicatiestijlen toe te passen;
• Je bent een netwerker, hebt een pro-actieve houding en een flinke dosis overtuigingskracht;
• Je kan tactvol omgaan met gevoelige onderwerpen en tegengestelde belangen.

SOLLICITEREN:
Stuur je sollicitatiebrief met een recent curriculum vitae, uiterlijk 23 september 2022, naar het Ministerie van Gezondheid, 
Milieu en Natuur, Roodeweg # 49, t.a.v. mw. drs. Melissa Arias, Hoofd UO Geneeskundige en Gezondheidszaken, emailadres 
hr.gmn@gobiernu.cw onder vermelding van “Sollicitatie Verpleegkundige Infectieziektebestrijding”. 

Een referentieonderzoek, assessment, medische keuring en politiële inlichtingen maken deel uit van de sollicitatieprocedure. 
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met mw. Iralice Jansen, Afdelingshoofd Infectieziektebestrijding 
op telefoonnummer (+599 9) 432-5855 of (+599 9) 523-1530).

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die bij de overheid werken de voorkeur. Het salaris is afhankelijk van kennis 
en relevante werkervaring. Indien je niet aan de ervaringsvereisten voldoet, kan je maximaal twee schalen lager worden 
ingeschaald. 
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