
HUISARTSENPRAKTIJK WILDEBOER EN VILJAC 

VACATURE  Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) – 2 dagen per week 

 

Een van onze praktijkondersteuners somatiek vertrekt binnenkort bij onze praktijk. Daarom zoeken wij 

op korte termijn een enthousiaste POH-S die ca. 2 dagen per week bij ons komt werken. Wij bieden je 

een afwisselende baan met veel eigen verantwoordelijkheid waarin je samen met een collega POH-S 

verantwoordelijk bent voor de ketenzorg in onze praktijk. We werken conform de 

ketenzorgprogramma’s van (zorggroep) Drechtdokters. 

Onze praktijk is gevestigd in Dordrecht (Zuid-Holland) in een mooi herenhuis in het centrum. De 

praktijk is NHG geaccrediteerd. Je gaat werken voor huisartsen Wildeboer en Viljac, die beide een 

solopraktijk hebben en nauw samenwerken en het pand en personeel delen. 

 

Wij bieden jou 

− Flexibele dagen en uren, veel eigen inbreng in het organiseren en uitvoeren van de spreekuren 

en veel persoonlijk contact. Je gaat patiënten met een chronische aandoening begeleiden; DM, 

COPD/astma en CVRM. 

− Een fijne samenwerking met ons team. Het team bestaat uit 2 huisartsen, 1 waarnemend 

huisarts, 2 praktijkondersteuners somatiek (met jou erbij), 3 praktijkondersteuners GGZ, 6 

gediplomeerde doktersassistentes en een praktijkmanager. 

− Arbeidsvoorwaarden conform CAO Huisartsenzorg.  

 

Wij vragen van jou 

− Je bent een (bij voorkeur) gediplomeerde POH somatiek met liefst enkele jaren werkervaring 

in een huisartsenpraktijk.  

− Je hebt hart en aandacht voor de patiënt en jouw persoonlijkheid past bij ons team en onze 

patiënten. 

− Je werkt zelfstandig, registreert en rapporteert nauwkeurig en je vindt het leuk om naast jouw 

werk enkele projectmatige taken uit te voeren. 

− Je hebt ervaring met een HIS en KIS (bij onze praktijk ProMedico en Caresharing). 

 
Heb je interesse?  

Kijk op onze website https://huisartsenpraktijkwildeboerenviljac.praktijkinfo.nl/, bel voor meer 

informatie naar onze praktijkmanager op 06 14999073 of stuur meteen jouw CV met motivatie naar 

onze praktijkmanager s.bodbijl@drechtdokters.nl. Je ontvangt binnen een week een reactie van ons.  

Deze vacature wordt verwijderd zodra wij een geschikte kandidaat hebben gevonden.  

 

https://huisartsenpraktijkwildeboerenviljac.praktijkinfo.nl/
mailto:s.bodbijl@drechtdokters.nl

