Programmamedewerker zorgnetwerk GAIN
1. Functieomschrijving
Wil jij onderdeel zijn van een klein hecht programmabureau en meedenken hoe we
infectiepreventie in de zorg kunnen optimaliseren in Gelderland? Ben je op zoek naar een
veelzijdige baan waarin je projectmanagement-, communicatie- en samenwerkings-vaardigheden
goed van pas komen? Als programmamedewerker bij GAIN ondersteun je projectleiders, denk je
mee over de invulling, en pak je een rol in de communicatie om het bereik van GAIN te vergroten.
Vanwege de samenwerking met veel organisaties is het werk heel dynamisch en is er veel ruimte
voor eigen inbreng en verantwoordelijkheid.

2. Taken en verantwoordelijkheden
-

Zorgt samen met de coördinator en het regionaal coördinatieteam voor realisatie van de
ambities van GAIN;
Is een spin in het regionaal zorgnetwerk en legt relaties met de andere zorgnetwerken;
Projectleider voor jaarlijkse update risicoprofiel;
Projectleider scholingen voor MBO/HBO;
Biedt ondersteuning en denkt inhoudelijk mee binnen andere GAIN-projecten;
Ondersteunt of organiseert webinars en bijeenkomsten;
Communiceert over het netwerk (nieuwsbrief, social media posts, wie weet meer).

Profiel
-

HBO/WO denkniveau met affiniteit voor de zorg;
Ervaring met projectmanagement;
Sociaal, werkt goed in teamverband;
Kan overzicht houden van meerdere projecten en stelt prioriteiten;
Pré: ervaring met online communicatie en promotie (website, social media, nieuwsbrieven);
Enthousiasme, weet zorgprofessionals binnen het netwerk en de regio te betrekken.

3. Organisatie
Het Gelders zorgnetwerk infectiepreventie (GAIN) is één van de tien regionale ABR
zorgnetwerken, die in 2016 zijn opgestart in opdracht van het ministerie van VWS. De slogan van
GAIN is ‘’Verbindt, verbetert, voorkomt’’. We zorgen voor verbinding en betere overdracht tussen
zorprofessionals in verschillende lagen van de zorg. We verbeteren de kennis over
antibioticaresistentie en infectiepreventie met behulp van webinars, scholingen, en projecten.
Ons uiteindelijke doel is het voorkomen van zorginfecties en resistentie doordat infectiepreventie
een structurele plek krijgt binnen zorgorganisaties. Meer informatie op www.zorgnetwerk-gain.nl.
In het zorgnetwerk zijn meer dan 70 zorgprofessionals (part-time) werkzaam binnen verschillende
projecten of klankbordgroepen. Het programmabureau biedt ondersteuning en zorgt dat het
netwerk soepel blijft lopen. Als programmamedewerker zal je dus nauw samenwerken met 2/3
directe collega’s, en ondersteun je een groot en groeiend netwerk.

4. Arbeidsvoorwaarden
-

24-32 uur per week;
Eigen werkplek binnen tandheelkunde gebouw van het Radboudumc;
Eigen werklaptop en werktelefoon;
50/50 thuis werken en op kantoor;
Salarisschaal 10.

5. Opmerkingen en contactinformatie
Vragen kunnen gestuurd worden naar Marjon Kamp, netwerkcoördinator van
zorgnetwerk GAIN, te bereiken via marjon.kamp@zorgnetwerk-gain.nl of via 06
50169684.

