Vacature ‘Projectleider Sectie Kinderen’ bij de Stuurgroep Ondervoeding;
Per 1 juni 2018 / 8u per week
De Stuurgroep Ondervoeding
De Stuurgroep Ondervoeding is hét multidisciplinaire kenniscentrum op het gebied van bewustwording,
preventie, signalering en behandeling van ondervoeding.
Onze missie is het coördineren van samenwerking tussen partijen en initiëren van activiteiten om
ondervoeding te verminderen, in het bijzonder bij kinderen, chronisch en acuut zieken en ouderen.
Vacature
Er wordt een projectleider gezocht voor de sectie kinderen voor 8 uur per week met ingang van 1 juni
2018. Uitbreiding van het aantal uren is mogelijk afhankelijk van extra financiering door projecten.
Projectleiders
De Stuurgroep Ondervoeding kent een bestuur, wetenschappelijke adviesraad, een ‘sectie
volwassenen’, een ‘sectie kinderen’ en een bureau dat bestaat uit een bureaudirecteur en
projectleiders. De projectleiders ondersteunen de twee secties van de Stuurgroep. Elke sectie bestaat
uit een voorzitter, een projectleider en een team van landelijke experts. Als projectleider werk je
nauw samen met de voorzitter van de sectie en de collega’s van het bureau.
Jouw werkzaamheden
•

Samen met de voorzitter en sectieleden ontwikkel je beleid, waar mogelijk ondersteun je bij het
uitvoeren van dit beleid;

•

Je bent het eerste aanspreekpunt voor professionals die contact zoeken met vragen gerelateerd
aan ondervoeding bij kinderen;

•

Je hebt een coördinerende rol bij de ontwikkeling van de JGZ-richtlijn ‘Ondergewicht’ i.s.m. NVK
en TNO;

•

Je ondersteunt bij de ontwikkeling van (voorlichting)materialen;

•

Je beheert de informatie over kinderen op de Nederlandse- en Engelstalige website van de
Stuurgroep Ondervoeding;

•

Je volgt de laatste ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek en informeert het werkveld
hierover via bijvoorbeeld de website;

•

Je analyseert jaarlijks de data van de prestatieindicatoren die door de IGZ zijn vastgesteld en
schrijft daar een rapport over;

•

Je zet je in voor profilering van sectie kinderen door o.a. nieuwsberichten te plaatsen op website /
Twitter;

•

Je faciliteert educatie aan zorgprofessionals;

•

Je werkt waar nodig samen met VWS, IGZ en de brancheorganisaties;

•

Je biedt ondersteuning bij het implementeren van wetenschappelijk onderzoek, geïnitieerd door
de sectie.

Jouw profiel
•

Je hebt een curriculum op het gebied van ondervoeding / klinische voeding;

•

Je bent een kansdenker, nauwkeurig en enthousiast;

•

Je werkt zelfstandig, bent flexibel en eenteamspeler met leden van de sectie en de leden van het
bureau;

•

Werkervaring en een netwerk binnen de diëtetiek en/of kindergeneeskunde is een pré;

•

Ervaring met het schrijven van wetenschappelijke artikelen en/of richtlijnen is een pré;

•

Ervaring met het schrijven van subsidieaanvragen is een pré.

Aanstelling, vergoeding en standplaats
De projectleider voor de sectie kinderen word je aangenomen voor 8 uur per week met ingang van 1
juni 2018. De aanstellingsvorm is bij voorkeur een detachering voor een periode van 1 jaar, met
uitzicht op langer. Het salaris is afhankelijk van het CV en gebaseerd op de geldende cao’s in
(academische) ziekenhuizen of Hogescholen. De Stuurgroep Ondervoeding heeft geen centraal kantoor,
je werkt vanuit je detacherings-werkgever of vanuit huis.
Interesse?
Voor meer informatie kun je terecht bij Ellen van der Heijden, bureaudirecteur Stuurgroep
Ondervoeding, 020-6266694. Je schriftelijke sollicatie kun je tot uiterlijk 10 april sturen aan Ellen van
der Heijden: stuurgroep@stuurgroepondervoeding.nl
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden medio / eind april.

