Vacature teamlid Syriërs Gezond
voor locatie GGD Gelderland-Zuid

Voor het team van de Facebookpagina Syriërs & Eritreeërs Gezond zoeken wij per 1
september 2019 een enthousiaste Syrische vrijwilliger met medische kennis.
Omschrijving van het project
De Facebookpagina geeft informatie over gezondheid en zorg in Nederland aan o.a. Syrische
nieuwkomers. Syrische nieuwkomers (statushouders) in Nederland kunnen op onze
Facebookpagina vragen stellen over de gezondheidszorg en gezond blijven in Nederland. De
Facebookpagina is een gezamenlijk project van Pharos, GGD regio Utrecht, GGD Kennemerland,
GGD Amsterdam en GGD Gelderland-Zuid. Deze vacature is voor een functie bij GGD Gelderland
Zuid in Nijmegen.
Werkwijze team Syriërs & Eritreeërs Gezond
In het project werk je als vrijwilliger samen met een medische collega van GGD Gelderland-Zuid en
een Eritrese vrijwillige arts. Samen beantwoorden jullie vragen van o.a. Syriërs via Facebook
Messenger. En maken jullie elke week 1 bericht (post) met informatie over zorg en gezondheid
voor op de Facebookpagina. Dat doen jullie samen in 4 uur per week. Je krijgt voor je
werkzaamheden een vergoeding van 50 euro per maand (VVV bon). Als je reiskosten maakt, dan
krijg je deze kosten helemaal terug betaald.
We zijn op zoek naar een vrijwilliger met deze ervaring en kennis:

Medisch geschoold als verpleegkundige, arts of ervaring met projectmanagement in de
zorg in Syrië of ergens anders.

Je spreekt en schrijft goed in Arabisch en Nederlands (minimaal B1 niveau).

Je kunt elke week op maandagmiddag afspreken bij GGD Gelderland-Zuid in Nijmegen.
Meer informatie of reageren?
Neem een kijkje op de Facebookpagina of op onze website. We hebben ook twee andere
Facebookpagina’s: ‘Eritreeërs Gezond’ en ‘Opgroeien in Nederland’ voor Tigrinya sprekende
nieuwkomers. Op de foto staan de drie teams van deze Facebookpagina’s samen.
Voor vragen over het project of de functie mail of bel je naar Karlijn Hoondert;
khoondert@ggdgelderlandzuid.nl of 06-11011282.

Teamfoto van de teams achter de Facebookpagina’s Eritreeërs Gezond, Opgroeien in Nederland en Syriërs
Gezond.
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