Functieprofiel projectmedewerker ABR zorgnetwerk Noord-Brabant

Antibioticaresistentie vormt een dreiging voor de volksgezondheid. Het ministerie van VWS heeft in
2017 de opdracht gegeven om tien zorgnetwerken op te richten om op regionaal niveau antibiotica
resistentie te voorkomen en te bestrijden. Een van die netwerken is ABR Zorgnetwerk NoordBrabant. De taken van het netwerk richten zich op regionaal versterken van infectiepreventie in de
zorg, monitoren van risico’s in relatie tot antibiotica resistentie, deskundigheidsbevordering en
stimuleren en faciliteren van gepast antibioticagebruik. Dit werk doen we juist nu, voor later.
Het netwerk is op zoek naar een projectmedewerker die onder aansturing van de
netwerkcoördinator en in nauwe samenwerking met de communicatiemedewerker vorm geeft aan
de activiteiten binnen het netwerk.
De projectmedewerker krijgt de volgende taken:


Projectbeheersing:
o

structuur aanbrengen

o

voortgang bewaken

o

financieel overzicht bewaken



Secretaris van het Regionaal Coördinatie Team en eventuele andere overleggen



Vormgeven aan de uitvoering van de communicatie (nieuwsbrieven, website) in
samenwerking met de communicatiemedewerker van het netwerk.



Organiseren van netwerkbijeenkomsten



Contact onderhouden met netwerkpartners, op eigen initiatief en op initiatief van RCT leden
of de netwerkcoördinator



Actief zoeken naar nieuwe netwerkpartners en daarmee samenwerking starten



Projectleider van één of meer inhoudelijke projecten binnen het netwerkplan

De functie biedt ruimte aan invulling op basis van eigen interesses en ideeën.

Gevraagde competenties
-

WO werk- en denkniveau

-

Nauwkeurig en gestructureerd

-

Samenwerken

-

Netwerkvaardig (geïnteresseerd, nieuwsgierig, denken in mogelijkheden,
omgevingssensitief)

-

Affiniteit met de zorg, met infectiepreventie en andere aspecten van antibiotica resistentie
is een aanbeveling

Dienstverband
Bij voorkeur is de projectmedewerker in dienst bij één van de netwerkpartners en is de inzet
middels een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. De gewenste ingangsdatum is 15 augustus
2020.
Uren/week: 24-32 uur

Tot slot
Meer informatie is te verkrijgen bij Thera Habben Jansen, netwerkcoördinator ABR zorgnetwerk
Noord-Brabant (06 – 11 31 72 53, thabbenjansen@amphia.nl).
Je interesse kan je kenbaar maken door een motivatie en cv te mailen aan
contact@abrzorgnetwerkbrabant.nl.

