Doktersassistent(e) (16-24 uur)

Wij zijn per direct op zoek naar:
Jou! Een gediplomeerde (en ervaren) doktersassistent(e) die houdt van afwisseling en
multitasking. Goede communicatie met de patiënt en je collega’s vind je net als wij veruit
de belangrijkste pijlers van je vak.

Wij zijn niet zomaar een praktijk! Wie zijn wij?
Huisartsenpraktijk Wateringseveld is een dynamische praktijk met ruim 10.000
patiënten, centraal gelegen aan de rand van Den Haag, Delft en het Westland.
Wij hebben een hecht team, bestaande uit vijf huisartsen, (negen) assistenten,
Verpleegkundig Specialisten (VS), een Physician Assistant, POH-somatiek, POH-GGZ en
een Praktijkmanager.

Welke werkzaamheden?
Je werkzaamheden omvatten alle taken van een assistent(e): Van het inplannen van
afspraken, het beantwoorden van de telefoon en administratieve taken tot het houden
van een eigen spreekuur en het uitvoeren van medische verrichtingen. Bij ons krijg je de
mogelijkheid je door te ontwikkelen al naar gelang je interesse. Onze assistenten voeren
zelfstandig ouderen spreekuur, CVRM spreekuur en het vrouwenspreekuur. We zijn nu
bezig met de ontwikkeling van een allergologie spreekuur. Misschien heb jij zelf nog
andere interesse?

Wat bieden wij?
Een uitdagende baan in een dynamische en inspirerende huisartsenpraktijk waarbij je
jezelf kan blijven uitdagen. Je werkt in een gezellig, gemotiveerd team dat kennis deelt
en open staat voor persoonlijke ontwikkeling. Het salaris is conform de CAOhuisartsenzorg, afhankelijk van ervaring en opleiding. Na een tijdelijk contract is er
uitzicht op een vaste aanstelling. Onze praktijk is alle reguliere werkdagen
van 8.00-17.00 uur geopend en we maken gebruik van het HIS Medicom.

Past deze functie je?
Leuk! Stuur je motivatiebrief en CV naar praktijkmanager@huisartsenwateringseveld.nl
t.a.v. Sabine van Maren (Praktijkmanager).
Je kan ook alvast even op onze website kijken voor meer informatie:
www.huisartsenwateringseveld.nl. Onze vacature staat ook in het filmpje dat je daar
kunt vinden. Hier ontmoet je alvast twee van onze collega’s! Heb je toch nog vragen?
Stel ze gerust per mail of bel Sabine van Maren op 070-3096140.

