
Vacature voor twee (gediplomeerde) doktersassistentes  
voor 25,5 uur per week  
  
Wij zoeken jou… 
Huisartsenpraktijk Spirea zoekt twee spontane en enthousiaste (gediplomeerde) doktersassistentes 
voor 25,5 uur per week (3 dagen van 8,5 uur). De dagen zijn gedeeltelijk in overleg te bepalen.  
 
De functie 
Als doktersassistente ben je het eerste aanspreekpunt voor patiënten die de huisarts willen spreken. 
Je staat hen telefonisch en aan de balie te woord, je trieert volgens de standaarden en je plant 
afspraken in. Ook verricht je enkele medische handelingen op je eigen spreekuur (injecties, 
stikstofbehandeling, bloeddruk meten, oren uitspuiten etc.) en heb je administratieve taken. In onze 
praktijk is er altijd de mogelijkheid om te leren.  
 
Onze praktijk 
Huisartsenpraktijk Spirea telt ongeveer 4400 patiënten en bevindt zich in de Dordtse wijk Zuidhoven. 
Ons gezellige team bestaat uit enkele waarnemende (vaste) huisartsen, twee POH-S, een POH-GGZ, 
drie doktersassistentes en een praktijkmanager. Onze praktijk is gevestigd in een gezondheidscentrum. 
Iedere dag werken er twee of drie doktersassistenten in de praktijk, afwisselend in de front- of 
backoffice. 
 
Wij verwachten van jou… 
Wij verwachten dat jij een doktersassistente bent die zich herkent in onderstaande eigenschappen: 

- Je kan goed zelfstandig werken  
- Je bent vriendelijk, geduldig en communicatief vaardig 
- Je hebt een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel 
- Je bent flexibel richting je collega’s en ontvangt daardoor ook flexibiliteit 
- Je bent bekend met MicroHis of bent snel thuis in elektronische patiëntsystemen 

 
Jij mag van ons verwachten… 
Wij zorgen voor een prettig werkklimaat en de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. Het salaris en 
de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-huisartsenzorg. 
 
Sollicitatieprocedure 
Herken jij je in bovenstaande omschrijving? Stuur dan een sollicitatiebrief met je CV naar 

huisartsenpraktijkspirea@gmail.com. Derdejaars doktersassistentes die hun opleiding bijna hebben 
afgerond, worden ook uitgenodigd om te solliciteren. Mocht je vragen hebben, neem dan telefonisch 
contact op met praktijkmanager Dymphna Prins (zie onderstaand telefoonnummer). 
 
Contact 
Huisartsenpraktijk Spirea 
Spirea 9b 
3317 JP  Dordrecht 
www.spirea.praktijkinfo.nl 
078-6144090 

 

 


