Vacature Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

Per direct en met spoed POH-S gezocht voor 1 a 2 dagen in de week wegens
ziekte in het team. Ga direct zelfstandig aan de slag, maar je wordt uiteraard
meteen opgenomen in het gezellige team. Heb jij ruimte in jouw agenda en
wil je tijdelijk en/of voor een langere termijn bij ons in Markelo werken?
Neem dan snel contact met ons op.
Jouw rol als praktijkondersteuner.
In onze huisartsenpraktijk speelt de Praktijkondersteuner Somatiek een belangrijke rol. Want jij neemt een
unieke, zelfstandige positie in naast de huisarts en de doktersassistente. Jij kan signaleren, controleren, preventie
bieden, zelfmanagement stimuleren en voorlichting geven. Je speelt een belangrijke rol voor onze patiënten met
een chronische aandoening, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, COPD en astma. Alles met als doel om de
gezondheid van de patiënt te bevorderen en te sturen op een hogere kwaliteit van leven. Door jouw proactieve
en praktische instelling zorg jij ervoor dat eventuele gezondheidsproblemen onder controle blijven of
(vroegtijdig) gesignaleerd worden. Op deze manier kan er passende hulp worden geboden. Verder ben je graag
onderdeel van ons team en ondersteun je de huisartsenpraktijk en haar patiënten waar dat kan.
Wat ga je doen?
Je bent uiteraard in bezit van de juiste diploma’s en weet als geen ander welke taken de POH-S vervuld. Jij bent
binnen onze huisartsenpraktijk verantwoordelijk voor het in kaart brengen en monitoren van alle patiënten die
in jouw doelgroep vallen. Je hebt jouw eigen spreekuren en spreekkamer in onze huisartsenpraktijk. Gedeeltelijk
werk je ook bij de patiënten thuis als dat nodig is.
Wie zijn wij?
Wij zijn een stabiel team en wegens plotselinge langdurige ziekte moeten wij per direct uitbreiden. We werken
zelfstandig vanuit onze eigen verantwoordelijkheden, maar hechten veel waarde aan persoonlijk contact en een
teamgevoel. We houden van directe lijnen en snelle beslissingen, zodat we onze patiënten goed en deskundig
kunnen ondersteunen. Jouw professionele en persoonlijke inbreng wordt zeer gewaardeerd.
Wat bieden wij?
De mogelijkheid om direct zelfstandig aan de slag te gaan in een veelzijdige en verantwoordelijke baan bij een
deskundige en toegankelijke huisartsenpraktijk in Markelo. Onze patiëntenpopulatie laat je beschrijven als
nuchter, vriendelijk en staat veelal open voor advies. Daarnaast kan je altijd rekenen op ondersteuning van
collega’s en kent onze praktijk een plezierige werksfeer.
We zoeken een POH-S die zo spoedig mogelijk kan starten met 1 of 2 dagen in de week. Na een bepaalde periode
kunnen wij beter de bezetting van ons team voorspellen en gaan we in samenspraak kijken wat mogelijk is.
Uiteraard krijg je ook een marktconform salaris en reiskostenvergoeding.
Enthousiast?
Ben jij per direct beschikbaar? Wij zijn heel benieuwd wie jij bent. Stuur daarom jouw motivatie aangevuld met
jouw CV naar de praktijkhouder Menno-Jan Ufkes (m.ufkes@hcdo.nl). Natuurlijk kan je ons ook bellen voor meer
informatie op 0547 361 270 of kijk op onze website huisartsenpraktijkufkes.praktijkinfo.nl

