Huisartsenpraktijk Mijke Verweij is een moderne praktijk in Deventer waarbij persoonlijke
aandacht, betrokkenheid, professionele en duurzame zorg sleutelwoorden zijn. We kijken graag
naar de mens in zijn geheel omdat ieder mens uniek is en we streven naar zorg op maat. Onze
praktijk bevindt zich in het gebouw Kei13, midden in de wijk Keizerslanden. De patiëntenpopulatie
is kleurrijk en overwegend een achterstandspopulatie. Er zijn 3 huisartsen, 1 POH-S, 1 POH-GGZ,
2 doktersassistenten en een praktijkmanager werkzaam.
Op korte termijn zijn wij op zoek naar een
ENTHOUSIASTE DOKTERSASSISTENT(E)
3 dagdelen per week
Ben je een gediplomeerd doktersassistent(e), houd je van diversiteit en ben je een alleskunner?
Kun je zelfstandig werken, ben je besluitvaardig en betrokken? Lijkt het je leuk mee te denken over
optimalisatie van patiëntenzorg en praktijkorganisatie? En sta je open voor nieuwe ontwikkelingen?
Kom dan ons team versterken! Je werkt minimaal 3 dagdelen per week (dinsdagmiddag,
woensdagochtend en donderdagochtend) en bent daarnaast flexibel in te zetten tijdens vakanties
en afwezigheid van een collega.
Om zorg op maat te kunnen leveren in onze praktijk is het belangrijk dat je werkplezier haalt uit
omgaan met patiënten van verschillende etnische en culturele achtergronden en je in te leven in
hun levensomstandigheden.
Inhoud van de functie




Telefonische triage, spreekuurplanning
Balie werkzaamheden
Zelfstandig inplannen en uitvoeren van het assistentenspreekuur

Functie eisen





Je bent een gediplomeerd doktersassistent(e)
Je bent een teamspeler met goede contactuele eigenschappen gericht op samenwerking
en het leveren van optimale zorg
Je bent flexibel ingesteld
Ervaring met HIS Medicom is een pré

Wij bieden




Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (intentie voor vast)
Een uitdagende functie in een hecht team
Arbeidsvoorwaarden conform CAO Huisartsenzorg

Interesse?
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan uiterlijk 10 september jouw motivatie en cv naar
huisartsverweij@hcdo.nl, onder vermelding van sollicitatie doktersassistente.
Wil je meer weten over deze vacature, neem dan gerust contact op met Melanie Wiesbrock,
(doktersassistente) op telefoonnummer 0570 53 66 70.
We zien jouw sollicitatie graag tegemoet!

