
Projectmedewerker Externe Inhuur  

 

Ons aanbod 

Werklocatie: Timmerhuis, halvemaanpassage 90 
Startdatum: Z.s.m., naar verwachting begin oktober 2020 
Aantal medewerkers: 2 
Uren per week: 36 tot 40 uur per week 
Duur opdracht: 6 maanden 
Verlengingsopties: 2 x 6 maanden 
FSK: 8 
Tariefrange: €40- €50 
Verhouding 
prijs/kwaliteit: 

20-80% 

Geschikt voor ZZP’ers          nee 

 

Jouw opdracht 

Voor het team 'Bemensing' binnen het Coronateam van de GGD zijn wij ter 

uitbreiding op zoek naar een 'Projectmedewerker Bemensing'. Je ondersteunt direct 

de collega’s die verantwoordelijk zijn voor de inhuur van (externe) medewerkers 

 

Je taken / werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

• Uitzetten van de gespecificeerde uitvraag naar diverse leveranciers 

(uitzendbureaus) waarbij je voornamelijk gebruik maakt van het 

Dynamisch Aankoop Systeem; 

• Screenen van cv’s om de juiste matches te maken tussen de functie en 

de kandidaat; 

• Verantwoordelijk voor diverse administratieve verwerkingen in diverse 

systemen, zoals Oracle, ADP en Negometrix; 

• Onderhouden contact verschillende leveranciers 

• Aanspreekpunt leveranciers m.b.t. uitvragen. 

Jouw profiel  

Wij zijn op zoek naar iemand die graag de handen uit de mouwen steekt. Je denkt in 

oplossingen en bent flexibel genoeg om snel te kunnen schakelen tussen verschillen 

werkzaamheden. I.v.m. grote opschalingen en ad hoc klussen, verwachten wij dat je 

om kunt gaan met de hectiek en de soms stressvolle situaties die hier bij komen 

kijken. Overzicht houden is voor jou geen probleem. Je gaat nauwkeurig te werk en 

kunt goed om gaan met vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens. 

 

 

 



Eisen 

- Een afgeronde HBO-opleiding;  

- Minimaal 3 maanden relevante werkervaring (zoals in ‘jou 

taken/werkzaamheden’ beschreven) opgedaan in het afgelopen jaar;  

- Aantoonbare werkervaring opgedaan in een hectische, complexe 

werkomgeving/project met verschillende stakeholders. 

 

Wensen 

- Relevante werkervaring opgedaan bij een gemeente met meer dan 

>300.000 inwoner;  

- Ervaring met de volgende systemen: 

• Oracle; module: inkoop; toetsen en verrijken bestelaanvragen 

• ADP 

• Negometrix  

• Connexys 

- Ervaring met werken in een scrumteam. 

 

De afdeling  

Je komt te werken in het team dat verantwoordelijk is voor de bemensing van de 

Coronateams van de GGD. Denk hierbij aan functies zoals Bemonsteraars (testers), 

Medewerkers Bron- en Contactonderzoek, Medisch Administratief Medewerkers, 

Planners, etc.. 

   

De organisatie  

Programma Corona GGD & GHOR Rotterdam-Rijnmond voert de (extra) taken uit op 

het gebied van de Covid-19 pandemie. Artsen, verpleegkundigen en adviseurs 

werken aan infectieziektebestrijding en zorgcontinuïteit, bijvoorbeeld door onderzoek, 

testen, bron- en contactonderzoek en data-analyse. We doen dat voor de 15 

gemeenten in het Rijnmondgebied en met diverse partners binnen de witte kolom 

(aanbieders van acute- en niet-acute zorg) en daarbuiten, zoals de brandweer, politie 

en veiligheidsregio. De directeur Publieke Gezondheid (DPG) stuurt het programma, 

die organisatorisch ingebed is in de gemeente Rotterdam, aan. 
 

 


