Vacature waarnemend huisarts / HIDHA Zwijndrecht (18 - 27 uur)
Dokters van Nederhoven heeft plek voor een nieuwe waarnemend huisarts/HIDHA. Per 1 januari
2023 zoeken wij iemand voor 2 a 3 dagen per week, eerder starten is in overleg ook mogelijk. Onze
praktijk is gevestigd te Zwijndrecht en bestaat uit 6 artsen, 8 assistentes, 1 POH-GGZ, 3 POH-S en 1
praktijkmanager. We werken met een hecht team waar sfeer en verantwoordelijkheid belangrijk is.
Bij ons werk je nooit alleen en we hebben oog voor elkaar. Ten slotte is ons motto ‘van goed naar
beter’, waarbij we er constant naar streven om de kwaliteit binnen de praktijk te verbeteren. Kom jij
ons team versterken?
Wij bieden:
- Een dienstverband op basis van COA HIDHA of contract op ZZP-basis van 18-27 uur per week
- Een marktconform salaris en een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden:
als HIDHA krijg je bij ons extra vakantiedagen bovenop de CAO en word je (indien gewenst)
vrijgesteld van nachtdiensten.
- Een veelzijdige praktijk en een goede sfeer, waarin je binnen het gezondheidscentrum
samenwerkt met een vast team. Vaak maken we tijdens de lunch een gezamenlijke
wandeling om even nieuwe energie op te doen.
- Ruimte voor het combineren van je baan met eventuele andere taken. Als je onderwijs geven
leuk vindt dan zijn daarvoor mogelijkheden, is kwaliteitsverbetering je ding dan is daar ook
ruimte voor. Van nieuwe ideeën en initiatief worden wij blij!
Wij vragen:
- Een geldige BIG-registratie
- Collegialiteit: Je houdt van samenwerken en vindt het leuk om met je collega’s mee te
denken over patiënten-casuïstiek.
- Flexibiliteit: Als je collega’s uitlopen door bijvoorbeeld een spoedgeval, ben jij niet te beroerd
om bij te springen, net zoals zij dat onderom voor jou zouden doen.
- Leergierigheid: Van nature hou jij ervan om jezelf te blijven ontwikkelen en streef je waar
mogelijk naar het verbeteren van kwaliteit binnen het vak.
- Verantwoordelijkheid: Je bent zelf verantwoordelijk voor een eigen groep patiënten, ziet
deze zo nodig zelf terug en vindt het leuk om hier een band mee op te bouwen. Ook ben je
dan verantwoordelijk voor het verwerken van de brieven en uitslagen van deze patiënten.
Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? Stuur dan je CV en motivatie naar
c.vdhoeven@doktersvannederhoven.nl ter attentie van dhr. Van den Hoeven, praktijkmanager. Voor
vragen of opmerkingen kun je bellen naar 078-610 3001 en vragen naar Karen de Boom, huisarts of
Ralph Verkleij, huisarts.

