
Vacature voor

DOKTERSASSISTENTE

24-36 uur per week 

Wij zoeken jou!
Gezondheidscentrum  

Blaauwweg in Dordrecht zoekt 
een spontane en enthousiaste 

doktersassistente voor 24-36 uur 
per week. De dagen zijn 
in overleg te bepalen.

Vragen?
Kijk eens op onze website 

www.huisartsensterrenburg.praktijkinfo.nl
of bel met Laura Festen: 078-6171997

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 iets te leren.

Onze praktijk
Gezondheidscentrum Blaauwweg
telt vijf huisartsenprakijken, vier
POH-S, twee POH-GGZ en 16
doktersassistentes. Gezamenlijk
hebben de praktijken ongeveer
12.500 patiënten. Het recent
verbouwde gezondheidscentrum
bevindt zich in de Dordtse wijk
Sterrenburg. Iedere dag werken er
7-8 doktersassistenten in de
praktijk, afwisselend in de front-
of backoffice. We werken met
Promedico ASP.

Wij verwachten van jou…
- Dat je goed zelfstandig kan werken
- Dat je vriendelijk, geduldig en

communicatief vaardig bent
- Dat je een goed ontwikkeld

verantwoordelijkheidsgevoel hebt
- Dat je flexibel bent richting je

collega’s en daardoor ook
flexibiliteit ontvangt

- Dat je bekend bent met Promedico
ASP of snel thuis bent in
elektronische patiëntsystemen

- Dat je (bij voorkeur) ervaring hebt
in een huisartsenpraktijk m.b.t.
triage en het doen van een
zelfstandig spreekuur.

Jij mag van ons verwachten…
Wij zorgen voor een prettig werkklimaat, een gezellig team en de mogelijkheid om
iets te leren. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-
huisartsenzorg.

Stuur je brief met CV naar:      
coordinatie@huisartsensterrenburg.nl
t.a.v. D.L.A. van Domburg, huisarts.  

Derdejaars doktersassistentes die 
hun opleiding bijna hebben 

afgerond, worden ook uitgenodigd 
om te solliciteren.

http://www.huisartsensterrenburg.praktijkinfo.nl/
mailto:coordinatie@huisartsensterrenburg.nl

