VACATURE
Zelfstandige doktersassistente
3-4 dagen per week
Onze praktijk groeit en vernieuwt! Daarom zoeken wij per 1 september een enthousiaste, ervaren doktersassistente
die voor 3-4 dagen per week bij ons komt werken. Wij bieden je een afwisselende baan met een breed takenpakket.
Op basis van jouw interesse en talent kan jouw takenpakket steeds verder worden uitgebreid. Als je minder uren kan
graag ook reageren, wellicht kunnen we de vacature vullen met 2 doktersassistenten.
Huisartsenpraktijk Poley is in 2018 als solopraktijk gestart met nul patiënten en inmiddels uitgegroeid tot een
normpraktijk en we groeien door. De praktijk is gevestigd in Medisch Plein De Kwikstaart, een modern pand met
goede (gratis) parkeermogelijkheden en een supermarkt om de hoek.
Doktersassistentes kunnen meer dan alleen telefoon beantwoorden of administratieve werkzaamheden verrichten.
Huisartsenpraktijk Poley staat open voor vernieuwing en wij bieden je een kans om te laten zien wat je nog meer zou
kunnen en willen doen naast de gebruikelijke assistentenwerkzaamheden. Denk aan opzetten van projecten, digitale
triage, speciale spreekuren draaien (CVRM, spirometrie, vrouwenspreekuur, kleine kwalen, wonden, etc),
praktijkmanagement, etc.

Dit hebben we jou te bieden
✓
✓
✓
✓

Een fijne, moderne werkplek
Een zelfstandige allround functie
Een vernieuwende functie, aan te passen aan jouw wensen
Een leuk team bestaande uit 1 praktijkhoudend en 1 waarnemend huisarts, 1 collega-assistentes, 1 POH
somatiek, 1 POH GGZ en een praktijkmanager
✓ Arbeidsvoorwaarden conform CAO Huisartsenzorg

Dit heb jij ons te bieden
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Je bent een gediplomeerd doktersassistente met meerdere jaren werkervaring
Je bent efficiënt en kunt moeiteloos schakelen tussen baliewerk en administratieve taken
Je kunt goed triëren en daarmee het spreekuur en de huisarts ontlasten
Je kunt goed werken met het HIS. Wij gebruiken Medicom.
Jouw persoonlijkheid past bij ons team

Je bent een teamspeler en bereid je flexibel in te zetten zo nodig

Heb je interesse?
Kijk op onze website www.huisartsenpraktijkpoley.nl, bel voor meer informatie naar onze praktijk op 078-2001191
of stuur meteen jouw CV met motivatie naar info@huisartsenpraktijkpoley.nl. Je ontvangt binnen een week een
reactie van ons. Ben je net afgestudeerd of nog aan het studeren voor doktersassistente? Dan hoef je niet te
reageren want wij zoeken een ervaren, gediplomeerde assistente.
Deze vacature wordt verwijderd zodra wij een geschikte kandidaat hebben gevonden. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature door bemiddelingsbureaus
wordt niet op prijs gesteld.

