
VACATURE 

 
MAI Medische diensten bv is in samenwerking 

met GGD Fryslân op zoek naar 
 
 
 
 

MAI Medische diensten bv 
 

is een dochteronderneming 
van UMCG  Ambulancezorg 
en gespecialiseerd in het 
leveren van maatwerkoplos- 
singen in medische dienst- 
verlening op diverse gebieden 
zoals, planbare ambulance- 
zorg, vervoer van verwarde 
personen (psycholance), het 
leveren van een voertuig met 
chauffeur t.b.v. huisartsen- 
dienstverlening in de avond- 
nacht en weekendstructuur 
en evenementenzorg tijdens 
grote publieksevenementen. 
Bij MAI zijn circa 300 
medewerkers vanuit het 
gehele land werkzaam. 

Artsen medisch loket vaccineren 
          24-36 uur per www wee oproepkrachten 
 

Op 15 januari is er gestart met het vaccineren tegen het COVID-19 virus in Friesland. Er wordt 
dagelijks tussen 8.00 – 20.00 uur gevaccineerd in twee shifts, ook in het weekend. 
 
De vaccinatielocatie is in Leeuwarden. Op termijn wordt deze locatie uitgebreid naar meerdere 
locaties in de provincie. Als arts medisch loket ben jij aanwezig in het medisch loket vaccineren. Jij 
bent medisch inhoudelijk verantwoordelijk en zorgt ervoor dat medische vragen worden 
beantwoord. 
 
Als Arts Medisch loket… 

• bied je ondersteuning op vaccinatielocatie vanuit medisch inhoudelijke expertise; 
• ben je verantwoordelijk voor het medisch inhoudelijke proces rond de coronavaccinaties 

op de vaccinatie locatie; 
• denk je mee in het gehele proces om continuïteit en efficiëntie te garanderen; 
• ben je medisch aanspreekpunt voor medewerkers; 
• ben je medisch inhoudelijk aanspreekpunt bij besmettingsaccidenten; 
• geef je uitleg aan medewerkers in priklijnen; 
• informeer je de burger bij mogelijke twijfels of vragen; 
• beantwoord je vragen van burger over eventuele bijwerkingen of contra-indicaties; 
• ben bekwaam om vaccinaties toe te dienen; 
• stel je diagnose, voert zo mogelijk medische behandeling uit en/of schakelt EHBO in, bij 

onwel worden van burger. 
 
Als Arts Medisch Loket is het logisch dat jij… 

• de opleiding tot basisarts hebt afgerond en een geldige BIG-registratie hebt; 
• in staat bent om onder begeleiding van een supervisor medisch inhoudelijke beslissingen 

kunt nemen op het gebied van infectieziektebestrijding; 
• kennis en vaardigheden hebt rondom vaccineren, injecteren en de meest voorkomende 

bijwerkingen en overgevoeligheidsreacties; 
• goede communicatieve vaardigheden hebt, stressbestendig bent en in staat bent om 

snelle en weloverwogen beslissingen te nemen. 
 

Vragen 
Voor vragen over deze vacature kun je contact met ons opnemen, bij voorkeur per email 
door het sturen van een bericht naar: vacature@mai.nl. Wij zullen je vraag zo spoedig 
mogelijk beantwoorden of contact met je opnemen. 

Reageren 
Indien je interesse is gewekt, kan je solliciteren middels het digitale online- 
sollicitatieformulier welke je kunt vinden op onze website (www.mai.nl) bij de 
vacatures.
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